
Institutul NaŃional pentru Geologie şi Geoecologie Marină 

GeoEcoMar 

 

                   Universitatea Bucureşti                    Institutul de Speologie                       Institutul de Geodinamică 

            Facultatea de Geologie şi Geofizică             „Emil RacoviŃă”                                 „Sabba Ştefănescu” 

 

  

 

 

PROIECT CERES 

Contract 4-246/2004 

 

 

„INFLUENłA FACTORILOR GLOBALI (CLIMA, 

TECTONICA, EUSTATISM) ASUPRA EVOLUłIEI 

BAZINULUI DACIC (NEOGEN SUPERIOR)”.   
 

 

 

RAPORT FINAL 
 
 

 

             

 
 
 

Director General,                         Director StiinŃific, , 
 

        Prof. Dr. Nicolae Panin                        Dr. Gh. Oaie 
              MC al Acad. Române 

 
 

Director de Proiect 
 

Dr. Dan Jipa 
 
 
 

 

Bucureşti 
 septembrie 2006 

 

 



CUPRINS 
I. Bazinul Dacic. Prezentare Generalǎ 5 

Dan C. Jipa. BAZINUL DACIC – LOCAłIE, APARTENENłĂ, TERMINOLOGIE  7 
II. Interpretarea sedimentologică a datelor paleogeografice 15 

Dan C. Jipa. EVOLUłIA PALEOGEOGRAFICĂ A BAZINULUI DACIC: APARIłIA, 
DEZVOLTAREA ŞI ÎNCHIDEREA BAZINULUI  

17 

Dan C. Jipa. RELAłII SEDIMENTARE ÎNTRE BAZINUL DACIC ŞI BAZINUL 
EUXINIC 

33 

Dan C. Jipa. BAZINUL DACIC: LAC MARE SAU MARE MICĂ 47 
III. Organizarea sedimentară a Bazinului Dacic 63 

Dan C. Jipa. ARII-SURSĂ ŞI ARII DE SEDIMENTARE ÎN ISTORIA GEOLOGICĂ A 
BAZINULUI DACIC  

65 

Dan C. Jipa. DISTRIBUłIA GROSIMII SEDIMENTELOR ÎN BAZINUL DACIC  76 
Dan C. Jipa. TRANSPORTUL MATERIALULUI SEDIMENTAR ÎN CURSUL 

EVOLUłIEI BAZINULUI DACIC  
88 

IV. AmbianŃe de sedimentare în Bazinul Dacic 117 
Dan C. Jipa. SEDIMENTAREA FLUVIALĂ ÎN BAZINUL DACIC  119 
Dan C. Jipa, Ştefan Szobotka, Titus Brustur, Mihaela Melinte, Corina Avram, Gabriela 

Maximov. SEDIMENTAREA LITORALĂ NEOGEN SUPERIOARĂ ÎN 
BAZINUL DACIC  

135 

Dan C. Jipa. SEMNIFICAłIA PALEOAMBIENTALĂ A ARGILELOR ÎN 
DEPOZITELE NEOGEN SUPERIOARE DIN BAZINUL DACIC 

165 

Dan C. Jipa, Ştefan Szobotka, Titus Brustur, Costin Ungureanu, Dan Constantinescu. 
FACIESUL DE POINT- BAR DIN CARIERA JILł: MODEL AL 
SEDIMENTĂRII LATERALE FLUVIALE 

171 

V. Ecosisteme faunistice în Bazinul Dacic 193 
Radu  Olteanu. EVOLUłIA PALEOECOLOGICĂ A BAZINULUI DACIC 195 

VI. Flora Bazinului Dacic - implicaŃii paleoclimatice, paleoambientale, 
incarbonizare 

 213 

Nicolae łicleanu. EVOLUłIA TEMPERATURII MEDII ANUALE ÎN BAZINUL 
DACIC ŞI ÎN ARIILE ADIACENTE 

215 

Mariana MărunŃeanu. NANOFLORA DEPOZITELOR NEOGEN SUPERIOARE DIN 
BAZINUL DACIC ŞI IMPLICAłIILE EI PALEOAMBIENTALE 

230 

Nicolae łicleanu. CONSIDERAłII  PRIVIND CARBOGENEZA ÎN BAZINUL DACIC 262 
VII. Factori care au controlat dezvoltarea Bazinului Dacic 275 

Radu Olteanu. STRUCTURA MORFOLOGICĂ A COMUNITĂłILOR DE 
OSTRACODE SALMASTRE ÎN TIMPUL NEOGENULUI DIN AREALUL 
PARATETHYSULUI 

277 

Dan C. Jipa. FACTORI DE CONTROL AI SEDIMENTĂRII ÎN BAZINUL DACIC: 
TECTONICA FAłĂ DE VARIAłIA NIVELULUI MĂRII 

289 

Dan C. Jipa, Radu Olteanu. CICLURI SEDIMENTARE-BIOLOGICE ÎN EVOLUTIA 
BAZINULUI DACIC: GRAD DE CUNOASTERE, CARACTERE MAJORE, 
FACTORI DE CONTROL.  

294 

Gabriela Polonic PROCESE GEODINAMICE CARE AU INFLUENłAT 
ACTIVITATEA ARIILOR SURSĂ DE MATERIAL DETRITIC ALE 
BAZINULUI DACIC 

 

310 

Corneliu Dinu PROCESE TECTONICE SI ROLUL LOR DE FACTOR DE CONTROL  
IN BAZINUL DACIC 

 
 

320 

 



 

INTRODUCERE 

 

Obiectivul general al proiectului INFLUENłA FACTORILOR GLOBALI 
(CLIMÃ, TECTONICÃ, EUSTATISM) ASUPRA EVOLUłIEI BAZINULUI DACIC 
(NEOGEN SUPERIOR) a fost evidenŃierea rolului comparativ jucat de principalii 
factori de control ambientali în evoluŃia Neogen superioarã a Bazinului Dacic. 
Proiectul şi-a fixat ca strategie de obŃinere a acestor informaŃii, integrarea datelor 
(existente şi obŃinute în cadrul Proiectului) furnizate de studii multidisciplinare 
(sedimentologice, structurale, paleontologice, geofizice şi paleogeomorfologice). 
 Pentru atingere obiectivului general au fost urmãrite cinci obiective 
specifice componente. Printre aceste obiective de etapă a figurat acumularea datelor 
primare necesare pentru evaluarea rolului jucat de factorii ambientali globali în 
dezvoltarea Bazinului Dacic în timpul Neogenului. A urmat prelucrarea datelor 
primare şi apoi modelarea şi teoretizarea conceptualã a rezultatelor. In etapa finală a 
fost efectuată diseminarea rezultatelor ştiinŃifice, în special prin redactarea unui 
volumul special referitor la Bazinul Dacic sub influenŃa factorilor globali şi prin 
organizarea unui simpozion ştiinŃific internaŃional privind Bazinul Dacic. 
 Prin investigaŃiile efectuate Proiectul a atins câteva nivele de excelenŃă pe 
care şi le-a propus încă de la debutul lucrărilor: 

- Generarea de noi cunoştinŃe ştiinŃifice. InvestigaŃia realizată este în cea 
mai mare parte o premierã pentru ştiinŃa româneascã (şi nu numai) şi 
include importante date ştiinŃifice inedite.  Ea este semnificativã la scara 
unui bazin sedimentar major şi pentru un interval stratigrafic larg.  

- Dezvoltarea şi aprofundarea direcŃiilor de cercetare într-un domeniu de 
vîrf ale stiintei. Proiectul a urmărit problema schimbãrilor ambientale 
globale, exploratã din unghiul evoluŃiei paleoambientale, trecutul 
geologic putând oferi noi soluŃii şi perspective. 

- ActivităŃii ştiinŃifice de înaltă performanŃă, în domenii de vârf ale ştiinŃei. 
Rezultatele Proiectului  contribuie la aprofundarea preocupãrilor ştiinŃifice 
privind istoria geologicã a schimbãrilor globale, facilitând dezvoltarea în 
cunoaşterea fundamentală a evoluŃiei ambientale a Terrei, cu aplicare la 
cunoaşterea variaŃiilor ambientale actuale care intereseazã întreaga planetã. 

- Stimularea consolidării echipelor de cercetare şi a formării/dezvoltării 
reŃelelor de cercetare. Proiectul şi-a îndeplinit obiectivele prin integrare 
ştiinŃificã şi abordare multidisciplinarã. În acest scop echipa formatã a 
întrunit specialişti, experŃi în sectoarele ştiinŃifice pe care se axeazã 
tenatica Proiectului, de la patru instituŃii academice româneşti. Lucrările 
acestei echipe au reprezentat un adevărat nucleu de “brain storm” în 
domeniu.  

- Creşterea vizibilităŃii ştiinŃei româneşti. Proiectul a condus la obŃinerea unor 
rezultate ştiinŃifice inedite pe plan naŃional şi rezultate deosebite pe plan 
internaŃional. Planul de diseminare al Proiectului reprezintă primii paşi 
prin care rezultatele obŃinute au fost fãcute cunoscute comunitãŃii 
ştiinŃifice internaŃionale.   
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BAZINUL DACIC: LOCAłIE, APARTENENłĂ, TERMINOLOGIE 

Dan C. Jipa 

Institutul NaŃional de Geologie şi Geoecologie Marinã (GeoEcoMar), Bucureşti 

 

Localizarea geografica reprezintã unul din principalii factori care condiŃionează dezvoltarea 

sedimentarã a unui bazin. Apropierea sau depãrtarea de zonele subaeriene cu relief ridicat 

determină sistemul de aprovizionare cu material clastic. Vecinãtatea cu un corp marin important 

oferă un nivel de bazã pentru sistemele acvatice ale bazinului de sedimentare. 

Bazinul Dacic reprezintã aria extinsã de la poalele CarpaŃilor Meridionali si Orientali (de 

curburã) pânã în actuala zonã a Dunãrii de Jos, adicã la nord de spaŃiul prebalcanic (Fig. 1). 

Curbura formatã la imbinarea lanŃurilor muntoase carpatic şi balcanic a constituit graniŃa vesticã a 

Bazinului. Dobrogea a marcat limita esticǎ a spaŃiului Dacic. Teritorial, Bazinul Dacic corespunde 

aproximativ unei pătrimi din suprafaŃa actuală a României . Aproape totalitatea ariei de dezvoltare a 

Bazinului Dacic se aflã pe teritoriul actual al României. In unele perioade Bazinul Dacic s-a extinds 

peste Dunãre in partea extrem nordicã a Bulgariei. 

Aria Bazinului Dacic se extinde peste o varietate de unităŃi morfologice : subcarpaŃii externi, 

piemontul getic în vest, podişul moldovei în nord şi o mare suprafaŃă de câmpie din sudul şi sud-

estul României. 

Din punct de vedere structural Bazinul Dacic ocupǎ o suprafaŃǎ suprapusă peste Depresiunea 

Geticǎ şi peste Platforma Moesicǎ. 

EvoluŃia Bazinului Dacic este marcatã de câŃiva factori majori ai locaŃiei sale: 

• deosebit de importantã a fost dispunerea ariei dacice la poalele CarpaŃilor, de unde a primit 

un aflux puternic de material clastic şi unde sedimentarea s-a fãcut dupã regulile depresiunilor 

piemontane; 

• conturarea paleogeografica a Bazinului Dacic este completatã prin existenŃa distalã a 

Balcanilor si prin prezenŃa la est a ridicãrii dobrogene, cu cu areal şi relief modest; 

• deosebit de importantã a fost prezenŃa relativ apropiatã a Depresiunii Mãrii Negre, nivelul 

de bazã al sistemului acvatic dacic. 
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Figura 1. Locatia Bazinului Dacic 

 

1. ApartenenŃa paleogeograficǎ a Bazinului Dacic 

 

Bazinul Dacic este unul dintre constituenŃii domeniului Paratethys, situat in partea centralã a 

acestuia, intre aria panonicã la vest şi aria euxinica la est. 

Aceastǎ imensǎ mare dominant epicontinentalǎ s-a format la nord de oceanul planetar Tethys, 

atunci când Tethysul a dispǎrut ca urmare a mişcǎrilor colizionale dintre plǎcile continentale 

Africanǎ şi Europeanǎ. Dupǎ Rusu (1977) si Baldi (1979) deschiderea Paratethysului s-a produs 

acum 35 de milioane de ani, în timpul Priabonianului. Denumirea Paratethys este datoratǎ lui 

Lascarev (1927). 

In cursul existenŃei Bazinului Dacic ca unitate cu sedimentare subacvatică în domeniul 

Paratethys au existat mai multe bazine majore (Fig. 2). Cel mai vestic a fost Bazinul Panonic, iar 
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cel mai estic era Bazinul Caspic. Intre aceste bazine extreme funcŃionau Bazinul Dacic şi Bazinul 

Euxinic.  

 

Figura 2. Principalele bazine acvatice paratethys-iene care au existat in timpul dezvoltarii Bazinului Dacic.  

Simplificat si modificat, dupa harta paleogeografica a Paratethysului in timpul Meotianului  

(Ilyina et al., In Popov et al, 2004). 

 
 
 

Legenda:  Arii continentale 1=relief inal, 2=relief mediu, 3=relief coborat (campie) 
                 4.=Corpuri acvatice  

 

Senes (1960) a recunoscut trei diviziuni areale importante ale domeniului Paratethys. 

Paratethysul de vest include micul Bazin al Rhonului, din zona Alpilor, care a fost colmatat în 

Badenian. Bazinul Panonic face parte din Paratethysul central, iar Bazinele Caspic, Euxinic şi 

Dacic constituie Paratethysul oriental. SpaŃiul de la interiorul CarpaŃilor, în cadrul căruia s-a 

conturat Bazinul Dacic a făcut parte din Paratethysul central până în Badenian. Aceste diviziuni 

sunt disproporŃionate din punct de vedere a suprafeŃei pe care o înglobează fiecare. Paratethysul 

oriental este de multe ori mai mare de cât Paratethysul vestic şi central la un loc. 

In evoluŃia Paratethysului au fost recunoscute patru perioade de timp (Senes, 1960): 

Protoparatethys, Eoparatethys, Mesoparatethys and Neoparatethys (Fig. 3).   
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Figura 3. Principalele perioade de evolutie a domeniului Paratethys. 

Scara stratigrafica modificata dupa Popov et al. (2004). 

Datarea perioadei Meotian - Romanian dupa Vasiliev et al. (2004) 
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După deschiderea domeniului din timpul Priabonianului superior şi a Rupelianului 

(Protoparatethys), Paratethysul a devenit o unitate acvatică trans-europeană în perioada dintre 

Chattian şi Ottnangian (Eoparatethys). Spre sfârşitul acestei perioade bazinul acvatic s-a extins fără 

întrerupere din zona Alpilor pînă dincolo de Caucaz, traversând CarpaŃii. Caracterul marin al apei 

era predominant datorită comunicării cu Bazinul Mediteranean. In timpul Eoparatethysului Bazinul 

Dacic nu era configurat ca unitate cu areal propriu. 

In timpul dintre Karpathian and Badenian (Mesoparatethys)  în marele bazin al Paratethysului 

au început să se contureze unităŃi acvatice distincte. Saulea et al. (1969) au arǎtat cǎ separarea 

completă ca bazin acvatic a spaŃiului dacic s-a produs în timpul SarmaŃianului mediu. Datorită 

reducerii comunicării cu Bazinul Mediteranean a scăzut saliniutatea apei. In consecinŃă domeniul 

Paratethys a devenit o imensă mare salmastră, constituită din unităŃi independente  între care au 

existat conexiuni periodice. 

Incepând din Badenian (Neoparatethys) domeniul acvatic salmastru se retrage spre Paratethysul 

Oriental, iar bazinele din Paratethysul de vest şi central se colmatează pe rănd. Ultima zonă 

colmatată este cea a Bazinului Dacic, în timpul Dacianului mediu. 

 

2. Terminologia Bazinului Dacic 

 

Deşi este un lucru simplu, denumirea Bazinului Dacic este marcată de probleme terminologice 

semnificative. 

Termenul Bazin Dacic este utilizat încă din anul 1917 de N. Andrusov. După cum subliniază 

Marinescu (1978) Andrusov include sub această denumire numai partea sudică a teritoriului pe care 

îl numim astăzi Bazin Dacic. Zona neogenă de la nordul văii Buzăului este atribuită Bazinului 

Euxinic de N. Andrusov. 

Pentru a se instala în vocabularul geologic românesc termenului Bazin Dacic i-au trebuit mai 

multe decenii. Luând ca reper principalele tratate de geologie stratigrafică apărute înainte de anul 

1970, constatăm că acest termen nu este amintit de G. Macovei în anul 1958 şi nici de N. Oncescu 

în anul 1959, dar apare în tratatul lui Emilia Saulea în anul 1967. In prezent denumirea Bazin Dacic 

este consolidată în terminologia geologiei României, fiind bine conturată atât stratigrafic cât şi 

paleogeografic şi sedimentogenetic prin cercetări de decenii în care au excelat I. C. Motaş, Emilia 

Saulea, F. Marinescu, Ioana Pană, I. Papaianopol şi mulŃi alŃii. 

O importantă tendinŃă, care pune la grea încercare cercetători insuficient familiarizaŃi cu 

geologia României, este aceea de folosire a termenului Depresiune Getică pentru depozite neogene 

ale Bazinului Dacic. De cele mai multe ori această utilizare se referă la depozitele neogene din 
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cuprinsul Bazinului Dacic, localizate în spaŃiul dintre Valea DâmboviŃei la est şi Valea Dunării la 

vest. Logica celor care au ales acest mod de exprimare este că depozitele neogene respective se află 

pe arealul unităŃii  tectonice numită Depresiunea Getică, care a funcŃionat de la începutul 

Senonianului până la începutul SarmaŃianului. In acest mod se face o legătură incorectă între o arie 

tectonică şi un areal de sedimentare care au funcŃionat în perioade de timp diferite. In plus, arealul 

Depresiunii Getice este mult mai mic de cât cel al Bazinului Dacic, suprafaŃa dacică extinzăndu-se 

mult peste Platforma Moesică precum şi pe alte unităŃi structurale (Fig. 4). 

 

Figura 4. Harta structurala a ariei de amplasare a Bazinului Dacic 
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Altă problemă care viciază terminologia Bazinului Dacic este traducerea în limba engleză a 

acestui termen prin sintagma “Dacic Basin”. Subliniem că Dacian Basin este modul corect de 

utilizare în limba engleză a denumirii româneşti Bazin Dacic. ExistenŃa traducerii incorecte a 

termenului Bazin Dacic aduce deja deservicii importante, în această eră a căutării de informaŃii pe 

internet.  



I.  Bazinului Dacic. Prezentare Generalǎ 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

BAZINUL DACIC.  ARHITECTURĂ SEDIMENTARĂ, EVOLUłIE, FACTORI DE CONTROL 
 

13 

 

 

Referinte bibliografice 

 

Baldi,. T., 1979. Change of Mediterranean (? Indopacific) and boreal influence on Hungarian 

marine Molluscfaunas since Kiscellian until Eggenburgian times; the stage Kiscellian. Ann. 

Geol. Pays Hellen, I (hors serie): 39-49 

Laskarev V., 1924. Sur les equivalents du Sarmatien superieur en Serbie. Recueil de traveaux 

offerts a Jovan Civisic. Pg. 73-85. Drzhavna Shtamparija. Beograd 

Marinescu, F., 1978. Stratigrafia Neogenului superior din sectorul vestic al Bazinului Dacic. 155 p. 

Editura Academiei, Bucureşti 

Oncescu, N., 1957. Geologia Republicii Populare Române. 438 p. Editura Tehnică, Bucureşti 

Popov, S.V., Rögl, F., Rozanov, A.Y., Steininger, Fritz F., Shcherba, I.G., Kovac, M. (eds) 2004. 

Lithological-Paleogeographic maps of Paratethys. Late Eocene to Pliocene. 46 pages, maps 1-

10 (annex). Courier Forschungsinstitut Senckenberg, Band 250. Frankfurt am Main 

Rusu, A., 1977. Stratigrafia depozitelor oligocene din nord-vestul Transilvaniei (regiunea Treznea-

Hida-Poiana Blenchii). A. Ins. Geol. Geophyz. LI:69-223. Bucureşti 

Rusu, A., 1988. Oligocene events in Transylvania (Romania) and the first separation of Paratethys. 

D.S. Inst. Geol. Geofiz. V. 72-73/5 (1985, 1986). Pg. 207-223. Bucureşti 

Saulea, E., Popescu,I., Săndulescu, J.1969. Atlas litofacial. VI – Neogen, 1;200.000. 11maps, 2 

plates (text in Romanian and in French). Institutul Geologic. Bucureşti. 

Vasiliev, I., Krijgsman, W., Langereis, C.G., Panaiotu, C.E., Matenco, L., Bertotti, G., 2004. 

Towards an astrochronological framework for the Eastern Paratethys Mio-Pliocene sedimentary 

sequences of the Focşani basin (Romania). Earth Planrt. Sci. Lett., v. 227, pg. 231-247. 

Vasiliev, I., Krijgsman, W., Stoica, M., Langereis, C.G., 2005. Mio-Pliocene magnetostratigraphy 

in the southern Carpathian foredeep and Mediterranean-Paratethys correlation. Terra Nova. V. 

17. Pg. 376-384 

 



I.  Bazinului Dacic. Prezentare Generalǎ 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

BAZINUL DACIC.  ARHITECTURĂ SEDIMENTARĂ, EVOLUłIE, FACTORI DE CONTROL 
 

14 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

  



II. Paleogeografia Bazinului Dacic. ImplicaŃii sedimentologice 

________________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________ 
 

BAZINUL DACIC.  ARHITECTURĂ SEDIMENTARĂ, EVOLUłIE, FACTORI DE CONTROL 
 

15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. 
Paleogeografia Bazinului Dacic.  
ImplicaŃii sedimentologice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. Paleogeografia Bazinului Dacic. ImplicaŃii sedimentologice 

________________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________ 
 

BAZINUL DACIC.  ARHITECTURĂ SEDIMENTARĂ, EVOLUłIE, FACTORI DE CONTROL 
 

16 



II. Paleogeografia Bazinului Dacic. ImplicaŃii sedimentologice 

________________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________ 
 

BAZINUL DACIC.  ARHITECTURĂ SEDIMENTARĂ, EVOLUłIE, FACTORI DE CONTROL 
 

17 

 

EVOLUłIA PALEOGEOGRAFICA A BAZINULUI DACIC: APARIłIA, 

DEZVOLTAREA ŞI ÎNCHIDEREA BAZINULUI 

Dan C. Jipa 

Institutul NaŃional de Geologie şi Geoecologie Marinã (GeoEcoMar), Bucureşti 

 

Studiul evoluŃiei paleogeografice a Bazinului Dacic constituie una din căile de investigare a 

dezvoltării acumulării sedimentare în acest bazin. In acest scop am recurs la interpretarea unor 

imagini paleogeografice existente din punct de vedere sedimentogenetic. 

 

Figura 1. Harti paleogeografice utilizate pentru investigarea evolutiei Bazinului Dacic. 

           Scara stratigrafica dupa Rogl (1996) si Florian Marinescu (manuscris) 
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Date privind paleogeografia Bazinului Dacic în diversele sale etape de dezvoltare sunt 

furnizate de mai multe studii paleogeografice, unele foarte recente (Fig. 1).  

În ultima perioadă de timp, datorită interesului pentru redarea imaginii paleogeografice a 

întregului Paratethys, există date importante obŃinute prin apariŃia unor lucrări de referinŃă (Rogl, 

1988; Popov et al, 2004; Dercourt et al., 2005)  

In vederea evaluării sedimentologice a Bazinului Dacic au fost utilizate mai ales hărŃile 

paleogeografice la scări convenabile, care includ date litofaciale şi de grosime a sedimentelor: 

Saulea et al. (1969), Hamor et al. (1988), Popov et al. (2004).  

Deşi există o varietate de abordare în construcŃia hărŃilor paleogeografice, existenŃa mai 

multor surse de date a permis uneori comparaŃii între reprezentări ce privesc intervale de timp 

sincrone, sau apropiate. Astfel au putut fi subliniate diverse interpretări ale autorilor de imagini 

paleogeografice.  

 

1. Etapa premergatoare aparitiei Bazinului Dacic. 

 

In timpul Chattianului (29 –24 Ma), dupa episodul initial de izolare, Paratethysul revine la 

regimul marin.  Functioneaza multiple culoare de legatura cu alte domenii marine (Marea 

Mediterana, Marea Nordului si mai ales cu Oceanul Indian; Roggle, 1998). Cele doua bazine 

marine adanci (Bazinul carpatic de flis si Depresiunea Marii Negre) sunt bine dezvoltate. Larga 

dezvoltare areala a Ridicarii Moesiei a creiat o separare subtila si partiala între Paratetysul vestic 

si central si Paratethysul oriental (Popov et al, 2004) (Fig. 2). In fiecare dintre aceste doua mari 

unitati paratethysiene functioneaza câte un mare bazin marin adanc (Bazinul carpatic de flis si 

Depresiunea Marii Negre). Bazinul Dacic inca nu a aparut. Aria in care ne asteptam sa se 

dezvolte este inscrisa in extremitatea sudica a avantfosei carpatioce (Bazinul Carpatic). 

Comunicarea dintre Paratethysul central si cel oriental se largeste in perioada de timp a 

Eggenburgianului (20,5 – 19 Ma, Popov et al, 2004; Fig. 3). Desi partea adăncă a bazinului 

carpatic adanc suferă o reducere areala, în aceasta zonă se menŃine configuratia paleogeografica 

generala de la sfarsitul Oligocenului. 

In prima parte a Badenianului imaginea paleogeografica sufera transformari majore. Aceasta 

se remarca mai ales in ceea ce priveste relatia dintre Paratethysul central si cel estic. Aceste doua 

unitati majore se izoleaza geografic una fata de cealalta (Hamor et al., 1988; Popov et al., 2004) 

(Fig. 4). Separarea lor este generata de ridicarea ariei moesica – dobrogeana, astfel încât Carpatii 

si Bazinul carpatic se plaseaza in domeniul Paratethysului central. 
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Figura 5. Late BADENIAN  (  , ) - 14 - 13 Ma

             Simplificat dupa harta paleogeografica redactata de S.V. Popov, I.G. Shcherba, 

                                      S.O. Khondkarian (in Popov et al., 2004)
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   Simplificat dupa harta paleogeografica redactata de N.P.Paramonova, 
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In Badenianul inferior Bazinul Dacic înca nu este edificat din punct de vedere geografic, dar 

aria in care se va dezvolta incepe sa se individualizeze. Din acest punct de vedere este 

semnificativa aparitia –timida- a Ridicarii Carpatilor Meridionali. In acest mod se 

individualizeaza partea de sud a Bazinului carpatic fata de Bazinul Panonic (Hamor et al., 1988; 

Popov et al., 2004) (Fig. 4). 

Hartile paleogeografice ale Badenianului terminal (14 – 13 Ma) (Hamor et al., 1988; Popov et 

al., 2004) evidentiaza o largire a comunicarii corpurilor acvatice centrale si estice ale 

Paratethysului (Fig. 5). Este sugerata spargerea multipla a zonei ridicate dintre Balcani, Moesia, 

Dobrogea si sudul uscatului ucrainian. 

Comunicarea intre Bazinul Panonic si Bazinul Carpatic este inca activa in Badenianul 

terminal, pe la sudul ridicarii Carpatilor Orientali. In aceasta extremitate sudica a Bazinului 

Carpatic individualizarea viitorului Bazin Dacic avanseaza. La conturarea mai clara a Ridicarii 

Carpatilor Meridionali se adauga extinderea spre exterior a ariei de sedimentare, acŃiune ce s-a 

produs in tot Bazinul Carpatic. Saulea et al.(1969) şi Papaianopol et al. (1995) considera ca acesta 

este momentul când a fost schitat Bazinul Dacic, dar de fapt bazinul badenian superior aparŃine 

anvantfosei carpatice. 

In Sarmatian se produce alta schimbare majora cu efect paleogeografic important. Aceasta 

consta in disparitia barierei generata de ridicarea dintre Balcani si uscatul ucrainian (incluzand 

Moesia si Dobrogea dupa Paramonova et al., 2004) Ca urmare delimitarea teritoriala dintre 

Paratethysul central (Bazinul Panonic) si Paratethysul oriental (Bazinul Euxinic) va fi exercitata 

de ridicarea Carpatilor Orientali si Meridionali (Fig. 6). De acum înainte bazinul de la exteriorul 

Carpatilor (Bazinul Dacic) face parte din Paratethysul estic.  

 

2. Formarea Bazinului Dacic 

 

 In Sarmatianul inferior in Bazinul Carpatic continuă extinderea spatiului de acumulare 

sedimentara spre zona de foreland. In aria dacica migratia spatiului de sedimentare se face spre 

sud peste platforma moesica. Saulea et al. (1969) subliniaza ca la marginea bazinului avantfosei 

carpatice, extins asupra vorlandului, se dezvolta un brâu discontinuu de formatiuni recifale. In 

segmentul oriental al avantfosei faciesul recifal migreaza spre sud urmarind migratia subsidentei 

(de la meridianul Prutului in Sarmatianul incipient la meridianul Chisinaului in partea inferioara a 

Sarmatianului mediu). Ridicarea Dobrogei este activa ca arie sursa, generand o acumulare de 

sedimente relativ mai grosiere  in vestul ariei dobrogene.  
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Prin ridicarea Carpatilor Bazinul Carpatic sarmatian inferior s-a izolat de Bazinul Panonic, 

deschizandu-se foarte larg spre Bazinul Euxinic. In ansamblu, in Sarmatianul inferior spatiul 

Bazinului Dacic este pregatit, dar inca nu este delimitat spre nord (Fig. 7). In acest interval de 

timp bazinul de sedimentare carpatic este înca reprezentat de aria avantfosei carpatice, care se 

extinde spre nord pana in golful Galitiei (Fig. 6).  

 

Figura 7. Avantfosa Carpatilor Orientali si Meridionali. 

SARMATIAN(s.l)  INFERIOR SI MEDIU (PARTEA INFERIOARA) 
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In partea terminala a Sarmatianului mediu bazinul de sedimentare se restrange (Saulea et al., 

1969), retragându-se partial de pe aria moesica si de pe ridicarea nord dobrogeana (Fig. 8). In 

acelasi timp in partea de nord a avantfosei carpatice se instaleaza un facies continental cu resturi 

de mamifere (sau facies salmastru cu tendinta de indulcire) (Fig. 8). Acest caracter marcheaza 

delimitarea nordica a ariei de sedimentare carpatice si poate fi considerat drept momentul de 

conturare a teritoriului paleogeografic al Bazinului Dacic.  

 

Figura 8. Bazinul Dacic. SARMATIAN SUPERIOR SI MEDIU (PARTEA SUPERIOARA) 
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Conform argumentelor prezentate de Saulea et al. (1969) momentul geologic reprezentat de 

Sarmatianul mediu (partea superioară) si superior se evidenŃiaza ca momentul iniŃial al existentei 

Bazinului Dacic, ca un corp acvatic complet conturat. Termenul de Bazin Dacic s-a folosit si 

pentru momente anterioare: Saulea pentru Sarmatianul inferior, Papaianopol et al. (1995) pentru 

Badenian. Conform imaginilor paleogeografice amintite anterior în acest subcapitol este insa 

evident ca inainte de partea superioara a Sarmatianului mediu acumularea sedimentara de la 

exteriorul carpatilor a avut loc in avantfosa, care poate fi numita Bazinul Carpatic, in cadrul unui 

teritoriu care a depasit net aria Bazinului Dacic. 

 

Figura 9.  Schita paleogeografica a Bazinului Dacic si Bazinului Euxinic in    

SARMATIAN (s.l.) SUPERIOR (aprox. 11-8.5 Ma). 
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Imagine sintetica dupa  S.O. Khondkarian, I.G. Shcherba,(Sarmatian mediu; in Popov et al., 2004) si L. B. 

Ilyina, I.G. Shcherba ,S.O. Khondkarian (meotian inferior;  in Popov et al., 2004) 

 

3. Bazinul Dacic ca mare deschisă (Sarmatian superior) 

 

Incepand din Sarmatianul mediu (partea terminala) si in Sarmatianul superior partea central-

vestica a Bazinului Dacic este bine delimitată de Carpati, Moesia si Dobrogea. Spre est spatiul 

dacic este in larg deschis faŃǎ de spatiul Bazinului Euxinic (unitatea estica a Paratethysului 

Oriental).  
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La nivelul stratigrafic al SarmaŃianului există o singură hartă paleogeografică de ansamblu a 

Paratethysului. Aceasta este harta produsă de Paramonova et. al. (în Popov  et al, 2004) (Fig.6), 

care redă situaŃia paleogeografică în timpul SarmaŃianului mediu (12 – 11Ma). Pentru a prezenta 

situaŃia din timpul primei faze de existenŃă a Bazinului Dacic (SarmaŃian superior, aproximativ 11 

– 8,5 Ma) am schiŃat o hartă (Fig. 9) în care uscatul din zona Siret – Bug a avansat conform 

tendinŃei care reiese din harta paleogeografică a MeoŃianului inferior (Ilyina et al., în Popov et al., 

2004) (Fig. 10). Această imagine paleogeografică sugerează existenŃa unui Bazin Dacic care este 

în mare parte închis între CarpaŃi (Orientali de sud şi Meridionali), Balcani şi Uscatul Moesic. 

Spre est limita Bazinului Dacic este punctată de prezenŃa uscatului dobrogean, care apare ca o 

insulă între uscatul Siret – Bug  şi uscatul moesic. Pe la la sud de insula Dobrogei dar mai ales la 

nord de această insulă există  comunicare largă între Bazinul Euxinic şi Bazinul Dacic. I 

Tabloul paleogeografic prezentat arată că la apariŃia sa ca bazin geografic conturat, în timpul 

SarmaŃianului superior, Bazinul Dacic avea caracterele unei mări deschise. 

 

Figura 10. Paleogeografia Bazinului Dacic in MEOTIAN 

(Tortonian mediu - Panonian) 9.0-8.5 Ma 

 

Simplificat dupa Hamor et al. (1988).Editor pentru Romania - Florian Marinescu 
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4. Bazinul Dacic ca mare semi-închisă. 

 

După faza de deschidere largă spre Bazinul Euxinic din SarmaŃian, în timpul MeoŃianului 

situaŃia s-a modificat semnificativ pentru Bazinul Dacic. In această perioadă de timp se ridică 

două arii continentale care conduc la conturarea mai strânsă a Bazinului Dacic. Spre sud s-a 

ridicat o masă continentală care reuneşte Moesia şi Dobrogea. Spre nord s-a extins o aria 

continentală a ridicărilor volhinică şi ucrainiană. 

Ca rezultat al acestor modificări paleogeografice în timpul MeoŃianului Bazinul Dacic a 

devenit o arie acvatică semi-închisă. Comunicarea cu Bazinul Euxinic se făcea printr-o culoar  

situat la nordul oraşului GalaŃi. Acest tablou este prezentat atât de harta paleogeografică redactată 

de Hamor et al. (1988) (Fig. 10), cât şi de harta recentă a lui Ilyna et al. (2004) (Fig.11). 

O situaŃie palaeogeografică similară a persistat şi în timpul PonŃianului. Deschiderea limitată 

spre Bazinul Euxinic a Bazinului Dacic era situată între ridicările dobrogeană şi volhinică, tot la 

nord de actuala locaŃie a oraşului GalaŃi. (Fig. 14 şi 15). 

Care sunt relaŃiile sedimentare între Bazinul Dacic şi zona de şelf a Bazinului Euxinic ? Harta 

paleogeografică carpato-balcanică a PonŃianului întocmită de Hamor et al. (1988) evidenŃiază 

contrastul litologic şi de grosimi ale sedimentelor dintre Bazinul Dacic semi-închis şi aria de şelf 

euxinic cu care se învecinează. Aceasta  arată că în faza de mare semi-închisă Bazinul Dacic a 

fruncŃionat ca o unitate cu caractere geografice şi sedimentare proprii, deferite de cele ale zonei 

învecinate din Bazinul Euxinic, cu care s-a aflat în comunicare restrănsă. 

Harta paleogeografică a MeoŃianului superior din Atlasul Peri-Tethys (Meulenkamp et al. în 

Dercourt et al., 2000) oferă o imagine a Bazinului Dacic cu deschidere mult mai mare spre 

Bazinul Euxinic (Fig. 12). Textul atlasului nu oferă argumente pentru această interpretare. 
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Figura 11. MEOTIAN INFERIOR (TORTONIAN SUPERIOR -PANONIAN SUPERIOR) 8.5 -7 Ma. 
Simplificat dupa harta paleogeografica redactata de L. B. Ilyina, I.G. Shcherba ,S.O. Khondkarian (in 
Popov et al., 2004). Legenda la figurile 2 si 3. 

 

 

Figura 12. MEOTIAN INFERIOR (TORTONIAN SUPERIOR) 8.4 -7.2 Ma 
Simplificat dupa harta paleogeografica redactata de Meulenkamp et al. (Autori: Marunteanu (Bazinul 
Dacic) si Andreyeva-Grigorovich (Bazinul Euxinic) (in Dercourt et al., 2000) 
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Figura 13. Paleogeografia Bazinului Dacic in PONTIAN (MESSINIAN INFERIOR) 6.5-5.8 Ma. 
Simplificat dupa Hamor et al. (1988).Editor pentru Romania - Florian Marinescu 
 

 

 
Figura 14. PONTIAN INFERIOR (MESSINIAN SUPERIOR-PANONIAN SUPERIOR) 6.1-5.7 Ma 
Simplificat dupa harta paleogeografica redactata de S.O. KhondkarianL, I.G. Shcherba, S.V. Popov (in 
Popov et al., 2004). Legenda la figurile 2 si 3. 
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Figura 15. Paleogeografia Bazinului Dacic in ROMANIAN (PIACENZIAN - AKCHAGYLIAN) – 
3.4-1.8 Ma. 

Simplificat dupa Hamor et al. (1988).Editor pentru Romania - Florian Marinescu 
 

 

 
 

Figura 16. Paleogeografia Bazinului Dacicin ROMANIAN (PIACENZIAN,GELASIAN, AKCHAGYLIAN)- 

3.4-1.8 Ma. 

Simplificat dupa S.O. Khondkarian, N.P. Paramonova,I.G. Shcherba, (in Popov et al., 2004) 
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5. Bazinul Dacic ca arie paleogeografică şi sedimentară închisă 

 

Caracterul de bazin acvatic dominant salmastru  al ariei dacice a persistat până în Dacianul 

inferior (Jipa, 1997).  Incepând din partea medie a Dacianului sedimentarea din aria dacică a 

devenit dominant fluvială.  In contrast cu arie euxinică marin – salmastră, consecinŃă, după 

Dacianul mediu bazinul de sedimentare dacic apare ca o arie paleogeografică cu contur închis 

(Fig. 14 şi 15).  

Separarea dintre Bazinul Dacic fluvial şi Bazinul Euxinic marin-salmastru este netă din punct 

de vedere sedimentologic. Bazinul Dacic închis dacian mediu – romanian este reprezentat de fapt 

prin sedimentarea continentală care a avut loc pe aria fostului bazin acvatic sarmaŃian superior – 

ponŃiană, adevăratul Bazin Dacic. Atât Hamor et al. (1988) cât şi Khondkarian, Paramonova, 

Scherba (în Popov et al., 2004) menŃin totuşi un culoar îngust de legătură între ariile dacică şi cea 

euxinică. In interpretarea noastră această concepŃie se bazează pe următoarele aspecte: 

• în cazul hărŃii paleogeografice a Romanianului prezentată de Hamor et al. (1988) (Fig 14) 

Florian Marinescu -care a coordonat redactarea pentru Bazinul Dacic- consideră că acest bazin 

era un lac, în care găseşte (zona Buzău) un petec substanŃial de sedimente marin-salmastre, 

asimilabile cu cele euxinice; 

• preluând datele din Hamor et al. (1988) Khondkarian, Paramonova şi Scherba (în Popov et 

al., 2004) colorează aria dacică cu benzi galbene care alternează cu benzi albastre, atribuind 

Bazinului Dacic caracterul de ambianŃă mixtă, continentală şi de şelf puŃin adânc. In plus pe hartă 

este trasată paleo-Dunărea care debuşează pe şelful  Bazinului Euxinic. 

Meulenkamp et al. (în Dercourt et al., 2000) (Fig. 17) separă net ariile dacică şi 

euxinică din punct de vedere paleoambiental. Spre deosebire de imaginile prezentate de 

Hamor et al. (1988) şi Popov et al. (2004) pe harta lui Meulenkamp et al. Bazinul Dacic 

romanian este extins mult spre est pentru a îngloba zona Prut – Nistru de la sudul 

uscatului ucrainian.   

In concluzie, interpretând harŃi paleogeografice preexistente (Saulea et al., 1969; Hamor et al, 

1988; Popov et al., 2004; Dercourt et al, 2005) apar următoarele caractere pregnante ale istoriei 

paleogeografice a Bazinului Dacic în timpul Neogenului superior: 
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Figura 17. ROMANIAN (PIACENZIAN/GELASIAN) 3.4 -1.8 Ma 

 

Simplificat dupa harta paleogeografica redactata de Meulenkamp et al. (In Dercourt et al., 2000) 

 

• Bazinul Dacic a apărut cu un teritoriu propriu bine conturat în a doua parte a 

SarmaŃianului (Saulea et al., 1969); înainte de SarmaŃianul mediu spaŃiul în care urma să apară 

Bazinul Dacic făcea parte din avantfosa carpatică, iar pentru această perioadă nu se poate utiliza 

denumirea “Bazin Dacic”; 

• în cursul evoluŃiei sale paleogeografice iniŃiale Bazinul Dacic s-a conturat în aria 

Paratethysului Oriental cu caracterele unei mări deschise (SarmaŃian superior), comunicând larg 

cu Bazinul Euxinic; 
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• în cea de-a doua sa fază paleoegeografică (MeoŃian-PonŃian-Dacian inferior) Bazinul 

Dacic a evoluat ca o mare semi-închisă, dispunând de un culoar marin relativ îngust de legătură 

cu Bazinul Euxinic; 

• faza paleogeografică finală de bazin închis (Dacian superior-Romanian), reprezintă 

perioada ce a urmat procesului de continentalizare (cu sedimentare dominant fluvială) a 

teritoriului dacic.  
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RELATIILE SEDIMENTARE DINTRE BAZINUL DACI SI BAZINUL EUXINIC 

Dan C. Jipa 

Institutul NaŃional de Geologie şi Geoecologie Marinã (GeoEcoMar), Bucureşti 

 

1. Introducere  

 

In timpul existenŃei Bazinului Dacic (SarmaŃian superior – Romanian) in cadrul domeniulu 

Paratethys s-au individualizat mai multe bazine sedimentare (Fig. 1): Bazinul Panonic, Bazinul 

Dacic, Bazinul Euxinic şi Bazinul Caspic. Ultimele trei bazine se aflau în comunicare activǎ, 

reprezentând componente ale marelui bazin al Paratethysului Oriental. 

Deşi erau individualizate ca unitǎŃi sedimentare, între bazinele sarmaŃiene şi post-sarmaŃiene 

ale domeniului Paratethys au existat relaŃii de comunicare, uneori permanente, alteori 

intermitente. Aceastǎ afirmaŃie este valabilǎ şi pentru relaŃiile dintre Bazinul Dacic şi bazinele cu 

care s-a învecinat (Panonic la vest şi Euxinic la est).  

Comunicarea între Bazinul Dacic şi Bazinul Panonic este evidenŃiatǎ în primul rând 

prin comunitatea unor forme de viaŃǎ.  De exemplu, Florian Marinescu subliniază că în 

sectorul vestic al Bazinului Dacic este caracteristică «existenŃa , în special în Volhynian, 

a numeroase specii sarmaŃiene de tip panonic ... prezenŃa lor fiind normală, având în 

vedere că bazinele Dacic şi Panonic comunicau între ele » (Marinescu, 1978, pg. 49). 

Micile bazine neogen superioare situate în vecinǎtatea vesticǎ a Bazinului Dacic –Bazinul 

Comǎneşti şi Bazinul Baraolt-  au fost vǎzute ca ipotetice canale de legǎturǎ între Bazinul Dacic 

şi Bazinul Panonic. Aceastǎ teorie nu a putut fi evaluatǎ prin argumente paleontologice şi cu atât 

mai puŃin sedimentologice. 

In contrast cu incertitudinile privind comunicarea sedimentarǎ dintre Bazinul Dacic şi 

Bazinul Panonic, relaŃiile sedimentare ale Bazinului Dacic cu Bazinul Euxinic sunt mult mai 

clare. HǎrŃile paleogeografice care acoperǎ arealele dacic şi euxinic evidenŃiazǎ cu claritate 

existenŃa acestor relaŃii. De aceea, pentru evidenŃierea relaŃiilor sedimentare dintre Bazinul Dacic 

şi Bazinul Euxinic ne bazǎm pe datele furnizate de hǎrŃile litofaciale şi paleogeografice elaborate 

de Saulea et al. (1969), Hamor et al. (1988) si Popov et al. (2004). Aceste hǎrŃi furnizeazǎ douǎ 

tipuri de informaŃii care pot fi utilizate pentru studiul relaŃiilor sedimentare dacico – euxinice: 

distribuŃia grosimii sedimentelor şi a caracterelor lito-faciale. 

 



II. Paleogeografia Bazinului Dacic. ImplicaŃii sedimentologice 

________________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________ 
 

BAZINUL DACIC.  ARHITECTURĂ SEDIMENTARĂ, EVOLUłIE, FACTORI DE CONTROL 
 

34 

 

Figura 1. Bazine Contemporane cu Bazinul Dacic in Domeniul Paratethys 
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2. Caractere sedimentare ale ariei dintre bazinele Dacic şi Euxinic în timpul 

sarmaŃian(s.l.) superior - romanian 

 

SarmaŃianul mediu şi superior. Acest interval de timp reprezintă perioada de naştere a 

Bazinului Dacic (Saulea et al., 1969). SituaŃia litofacială şi paleogeografică a acestui timp este 

redată de Saulea et al. (1969), dar numai pentru Bazinul Dacic. Acesta este singurul izvor de date 

pentru SarmaŃianul mediu şi superior, căci harta întocmită fără concursul specialiştilor români de 

Paramonova et al. (în Popov et al, 2004), prezintă un tablou litologic original al Bazinului Dacic, 

lipsit de argumentaŃie, pe care nu l-am putut lua în considerare.  

După Saulea et al. (1969) depozitele sarmaŃian(s.l.) medii (partea superioară) şi superioare 

din partea extrem estică a Bazinului Dacic se caracterizează prin (Fig. 2): 

• grosimi ale sedimentelor cu valori până la 400m, grosimile maxime ocupând partea 

central-vestică a acestei arii bazinale ; 

• litofaciesuri relativ grosier granulare (nisipuri cu intercalaŃii de argile şi calcare oolitice) 

în extremitatea vestică şi nordică a bazinului ; inclusiv în zona de la nord de GalaŃi; 

• litofaciesuri detritice relativ fin granulare (argile şi marne nisipoase) în restul arealului 

dacic de care ne ocupăm. 
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Figura 2. Distributia grosimii si a litofaciesurilor depozitelor sarmatian (s.l.) medii si 

superioare  in partea estica a Bazinului Dacic, la zona de contact cu Bazinul Euxinic.  

A- Locatia schitei pe harta litofaciala a Sarmatianului mediu si superior 

 

 

Simplificat, dupa Saulea et al. (1969) 

 

 MeoŃian. Aria dintre Bazinul Dacic şi Bazinul Euxinic este acoperită de hărŃi litofaciale – 

paleogeografice prezentate de Hamor et al. (1988 ; pentru intervalul de timp 9,0 – 8.5 Ma) şi 

Ilyina et al. (în Popov et al., 2004 ; perioada 8.5 – 7.0 Ma).  
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Pe harta MeoŃianului din atlasul paleogeografic al Europei centrale şi de est (Hamor et al., 

1988) sedimentele acumulate în partea extrem esticǎ a Bazinului Dacic sunt caracterizate (Fig. 3) 

prin grosimi cu valori între 80 şi 1200 m. Principalele litofaciesuri ale acestor depozite sunt 

psamitice, psamitice – pelitice şi local prin psefite. In partea extrem vesticǎ a Bazinului Euxinic 

sedimentele acumulate au grosimi de 4 la 17 m, iar litofaciesul lor este dominant argilos. Chiar la 

limita dintre bazine depozitele Bazinului Dacic sunt nisipoase iar cele ale Bazinului Euxinic sunt 

argiloase. 

Aceleaşi relaŃii litofaciale  contrastante dintre Bazinul Dacic şi Bazinul Euxinic apar şi pe 

harta litologicǎ – paleogeograficǎ a MeoŃianului (8.5 – 7.0 Ma) din Paratethys (Ilyina et al. In 

Popov et al., 2004) (Fig. 4). 

 

Pontian. După Saulea et al. (1969) şi Hamor et al. (1988) (Fig. 5) în timpul PonŃianului 

partea estică a Bazinului Dacic găzduia sedimente cu grosimi între 800 m în aria de lângă curbura 

CarpaŃilor Orientali şi sub 100 m în sudul Bazinului. Litofaciesul acestor sedimente este nisipos 

(chiar pietrişos) în apropierea ariilor sursă (CarpaŃii Orientali şi Dobrogea) şi nisipos – argilos în 

aria dintre aceste arii-sursă (Fig. 5). 

Sedimentele şelfului euxinic din zona de contact cu Bazinul Dacic sunt subŃiri, cu grosimi 

între 13 şi 95 m (Hamor et al., 1988; Fig. 5), grosimile mai mari grupându-se în apropierea ridică 

rii dobrogene. Litologic aceste sedimente euxinice sunt reprezentate prin argile, nisipuri şi  

calcare. 

Litologia depozitelor ponŃiene (6.1 – 5.7 Ma) din zona de la limita bazinelor Dacic şi Euxinic 

este prezentată în mod similar de Khondkarian et al (în Popov et al, 2004 ; Fig. 6). Aceşti autori 

subliniază caracterul calcaros - argilos al sedimentelor euxinice. 

 

Romanian. In timpul Romanianului Bazinul Dacic a trecut într-o fază nouă de evoluŃie, prin 

trecerea de la stadiul de bazin acvatic salmastru la arie continentală cu acumulare fluvială (Jipa, 

1996). In aceiaşi perioadă Bazinul Euxinic continua să funcŃioneze ca un corp marin cu apă 

salmastră. 

In estul Bazinului Dacic acumularea sedimentară romaniană atinge grosimi mari  în 

apropierea CarpaŃilor Orientali (Hamor et al., 1988 indică 800m), cu predominarea faciesului 

nisipos (Fig. 7). Deosebit de interesant este faptul că editorii români ai acestei hărŃi (Marinescu et 

al., în Hamor et al., 1988) conturează o mică arie cu depozite salmastre de tip euxinic în mijlocul 

depozitelor continentale dacice (Fig. 7). 
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Figura 4. Paleogeografie si litofaciesuri in zona de la contactul dintre Bazinul 

Dacic si Bazinul Euxinic, in timpul Meotianului inferior (8.5 - 7.0 Ma). 

A. Locatia schitei pe harta paleogeografica. Simplificat, din Popov et al. (2004) 
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Figura 5. Litofaciesuri si grosimea sedimentelor in zona dintre Bazinul Dacic 
si Bazinul Euxinic in timpul Pontianului  (6.5 - 5.8 Ma).   

A. Locatia schitei pe harta paleogeografica. 
 

 

Simplificat, din Hamor et al. (1988) 
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Figura 6. Litofaciesuri pontian inferioare (6.1 - 5.7 Ma) in zona de contact dintre 

Bazinul Dacic si selful Bazinului Euxinic. A. Locatia schitei pe harta paleogeografica. 

 

  

 

Simplificat, dupa harta litologica - paleogeografica elaborata de Khondkarian et al. in Popov et al., 2004) 
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Figura 7. Schita litofaciala si paleogeografica  a zonei de contact dintre Bazinul Dacic 

                  si selful Bazinului Euxinic, in timpul Romanianului (3.4 - 1.8 Ma).  

A. Locatia schitei pe harta paleogeografica. 

 

 

 

 

   Simplificat, dupa harta litologica - paleogeografica elaborata de Hamor et al. (1988) 
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Figura 8. Fluxuri sedimentare dintre Bazinul Dacic si Bazinul Euxinic in timpul Romanianului. 

A. Situatia paleogeografica regionala.B. Influxul sedimentar dunarean din Bazinul Dacic in 

Bazinul Euxinic.B. Influxul sedimentar euxinic in Bazinul Dacic. 

 

Schitele paleogeografice simplificate dupa Khondkarian et al. (in Popov et al, 2004) 
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In afara caracterului lor salmastru, despre depozitele sincrone din vestul Bazinului Euxinic 

(Kimmerian superior – Kuialnician) nu avem informaŃii litologice sau de grosime pe hărŃile 

paleogeografice consultate. 

 

 

 3. Sinteza datelor litologice – paleogeografice privind caracterele sedimentare 

ale ariei de la limita bazinelor Dacic şi Euxinic 

 

Evaluând ansamblul de date privind sedimentele zonei dintre bazinele Dacic şi Euxinic în 

perioada SarmaŃian superior – PonŃian subliniem următoarele caractere sedimentare: 

 

Bazinul Dacic (partea de est) 

• Grosimea sedimentelor : acumulări de sedimente cu grosimi mari, cu valori de sute de 

metri (spre 1000 m) în apropierea ariei-sursă carpatică; spre limita sudică a Bazinului grosimile 

sedimentelor     scăzând spre 100m şi mai puŃin.                                               

• Litofaciesul sedimentelor : depozite detritice dominant nisipoase în apropierea ariilor-sursă 

carpatică şi dobrogeană şi relativ mai fine (argiloase – nisipoase) în aria dintre ariile-sursă. 

    

Bazinul Euxinic (extremitatea vestică).  

• Grosimea sedimentelor: acumulări sedimentare cu grosime redusă, mai mică de 100 m 

(intre 4 m  şi 95 m). In unele cazuri grosimile apar mai mari în apropierea ariei-sursă dobrogeană. 

• Litofaciesul sedimentelor : depozite dominant argiloase, frecvent cu prezenŃa acumulărilor 

calcaroase. 

`Pe hărŃile litofaciale – paleogeografice se observă un contrast litologic între depozitele 

dacice şi cele euxinice la limita dintre cele două bazine. Depozitele nisipoase-argiloase ale 

Bazinului Dacic apar în contact cu sedimentele argiloase-calcaroase din extremitatea vestică a 

Bazinului Euxinic. 

La contrastul litologic dintre sedimentele de la limita bazinelor Dacic şi Euxinic se adaugă  

diferenŃa dintre grosimea acumulării sedimentare: sute de metri  în estul Bazinului Dacic şi metri 

sau zeci de metri în extremitatea vestică a Bazinului Euxinic. 

Pentru perioada de timp a Romanianului lucrările litofaciale – paleogeografice consultate 

nu oferă date clare privind caracterele sedimentelor euxinice de la limita cu Bazinul Dacic. Totuşi 

din faptul că în timpul Romanianului (respectiv Kimmerian superior – Kuialnician) în Bazinul 



II. Paleogeografia Bazinului Dacic. ImplicaŃii sedimentologice 

________________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________ 
 

BAZINUL DACIC.  ARHITECTURĂ SEDIMENTARĂ, EVOLUłIE, FACTORI DE CONTROL 
 

44 

Euxinic existau condiŃii marin – salmastre iar aria dacică era continentală – de apă dulce, 

deducem că şi sedimentele acumulate în cele două bazine aveau caractere contrastante. 

 

4. Influxuri sedimentare între bazinele Dacic şi Euxinic 

 

RelaŃiile sedimentare dintre două bazine se exprimă prin existenŃa influxurilor de material 

sedimentar dintr-un bazin în celălalt  sau prin absenŃa acestor influxuri. In istoria relaŃiilor 

sedimentare dintre Bazinul Dacic şi Bazinul Euxinic se pot recunoaşte douǎ perioade distincte. 

Prima perioadǎ este cea a stadiului de  bazin marin – salmastru a Bazinului Dacic, care se extinde 

de la nasterea Bazinului (SarmaŃian s.l. mediu şi superior) pânǎ la colmatarea sa (Dacian mediu 

dupǎ Jipa et al. 1999). A doua perioadǎ este cea a Bazinului Dacic care a funcŃionat ca o arie 

continentalǎ cu sedimentare dominant fluvialǎ (Dacian mediu – Romanian – Pleistocen). 

In perioada marin-salmastrǎ  a Bazinului Dacic  intre ariile sedimentare dacicǎ şi euxinicǎ au 

existat diferenŃe importante. In cursul acestei perioade Bazinul Dacic a funcŃionat ca un bazin 

subsident în care au intrat cantitǎŃi mari de material detritic, ceea ce a menŃinut o ratǎ de 

sedimentare ridicatǎ. In aceiaşi perioadǎ de timp aria de şelf a Bazinului Euxinic de la limita cu 

Bazinul Dacic este caracterizatǎ prin deficienŃa aportului sedimentar, manifestatǎ prin acumulǎri 

sedimentare reduse şi predominanŃa materialului detritic foarte fin granular în asociaŃie cu 

materialul calcaros organogen.   

DiferenŃierea litofacialǎ şi de ratǎ de sedimentare indicǎ absenŃa unor influxuri sedimentare 

din spre Bazinul Dacic spre Bazinul Euxinic şi cu atât mai puŃin în sens invers, în toatǎ perioada 

dintre SarmaŃianul (s.l.) mediu şi PonŃian (probabil pânǎ în partea inferioarǎ a Dacianului). 

Contrastul litologic de la limita bazinelor Dacic şi Euxinic (Figs. 3, 4, 5, 6) subliniazǎ cu claritate 

aceastǎ afirmaŃie. Datele existente aratǎ cǎ importantul influx detritic provenit din sudul 

CarpaŃilor  Orientali rǎmânea în aria dacicǎ (fiind dirijat mai ales spre sud şi sud-vest), fǎrǎ sǎ 

pǎtrundǎ pe şelful euxinic. 

Perioada continental – fluvialǎ a Bazinului Dacic (începând din Dacianul mediu) este 

caracterizatǎ prin diferenŃierea ambientalǎ radicalǎ a ariilor dacicǎ (mediu continental – fluvial) şi 

euxinicǎ (mediu marin salmastru).  In Bazinul Dacic acumularea sedimentarǎ a continuat sǎ fie 

foarte activǎ, cu material detritic provenind mai ales din arii – sursǎ carpatice. In aceastǎ perioadǎ 

Bazinul Dacic a devenit agentul care care a canalizat aportul detritic carpatic spre aria 

depresionarǎ adâncǎ a Bazinului Euxinic. Procesul a fost posibil datoritǎ paleofluviului Dunǎrea 

de Jos, care colecta apa si sedimentele aduse de râuri din CarpaŃi şi le transporta pe şelful vestic 

euxinic, de unde ajungeau în Depresiunea Mǎrii Negre (Fig. 8B).  
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ApariŃia Dunǎrii de Jos a fost posibilǎ odatǎ cu continentalizarea (colmatarea) Bazinului  

Dacic  în Dacianul mediu (Jipa, 1997; Jipa, Olteanu, 2005). Activitatea Dunǎrii pe zona de şelf a 

Bazinului Euxinc este evidenŃiatǎ de existenŃa canalelor de tip fluvial constatatǎ in depozite 

daciene din nord-vestul Marii Negre (Gillet, 2004) şi la limita PonŃian/Dacian (Dinu et al., 2005). 

PrezenŃa depozitelor marin-salmastre de tip euxinic în aria dacică cu sedimente romaniene 

dominant fluviale subliniată de Marinescu et.al. (în Hamor, 1988) (Fig.7), reprezintă argumentul 

pentru un alt scenariu privind relaŃiile sedimentare dintre Bazinul Euxinic şi Bazinul Dacic.  

ApariŃia depozitelor marine euxinice într-o zonă dacică continental-fluvială poate fi explicată 

invocând invazia apelor salmastre euxinice peste teritoriul dacic, ce s-ar fi putut produce în stadii 

de ridicare a nivelului mării salmastre euxinice (Fig. 8B). In cursul acestor invazii de ape 

salmastre au putut fi transportate elemente faunistice şi material detritic foarte fin, argilos şi siltic. 

 

 

5. Concluzii 

 

Examinând date oferite de atlase litofaciale şi paleogeografice care privesc şi teritoriul 

Bazinului Dacic (Saulea et al.,1969 ; Hamor et al., 1988 ; Popov et al., 2004), au fost evaluate 

relaŃiile sedimentare care au existat între Bazinul Dacic şi Bazinul Euxinic. In acest scop au fost 

luate în considerare grosimea sedimentelor şi distribuŃia areală a litofaciesurilor. Principalele 

rezultate obŃinute sunt următoarele: 

 

• între bazinele Dacic şi Euxinic nu s-au produs influxuri semnificative de sedimente, în 

perioada când în ambele bazine a existat o ambianŃă marină cu caracter salmastru (SarmaŃian 

s.l. superior – Dacian inferior); deşi Bazinul Dacic a primit aporturi sedimentare puternice din 

aria – sursă carpatică, materialul detritic a fost dirijat mai ales spre sud şi sud-vest, dar nu şi 

spre şelful euxinic ; 

• după ce a fost colmatat şi transformat într-o zonă cu sedimentare dominant fluvială 

(Dacian mediu – Romanian), Bazinul Dacic a devenit o sursă de sedimente pentru 

Depresiunea Mării Negre (trecând peste şelful euxinic de vest); 

• în perioade de ridicare a nivelului mării aria continentală din estul Bazinului Dacic a fost 

inundată intermitent de ape marin – salmastre euxinice care depuneau material argilo-siltic cu 

faună euxinică. 
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BAZINUL DACIC: LAC MARE SAU MARE MICĂ 

Dan C. Jipa 

     Institutul NaŃional de Geologie şi Geoecologie Marinã (GeoEcoMar), Bucureşti 

 

 Studiul Bazinului Dacic a necesitat investigaŃii multiple pentru înŃelegerea aspectelor 

biologice, tectonice şi sedimentare care caracterizează dezvoltarea acestei unităŃi paratethysiene 

în timpul Neogenului superior. Deseori cercetările efectuate se opresc într-un punct unde 

semnificaŃia caracterului investigat este incertă, marcată de valenŃe diferite. Acesta este şi cazul 

încadrării paleogeografice şi paleoambientale a Bazinului Dacic. In ciuda progreselor realizate 

prin decenii de studii încă ne mai întrebăm dacă în cursul dezvoltării sale din timpul Miocenului 

superior şi al Pliocenului, Bazinul Dacic a fost un lac sau o mare. Diverşi autori îmbrăŃişează o 

anumită opŃiune fără argumentaŃie ştiinŃifică, dar cei mai mulŃi evită să abordeze subiectul. 

Această dilemă acoperă şi celelalte bazine aflate în aria domeniului Paratethys, dar noi ne vom 

ocupa în special de Bazinul Dacic. 

 In dorinŃa de a analiza cât mai cuprinzător subiectul abordat, ne propunem să discutǎm în 

primul rănd noŃiunile fizico-geografice “lac” şi  “mare”. Ne vom referi la caracterele care 

definesc aceste noŃiuni şi la gradul de variabilitate al semnificaŃiilor pe care le prezintă aceste 

noŃiuni. 

Datele privind principalele trăsături ale noŃiunilor “lac” şi  “mare” şi gradul lor de 

variabilitate vor fi  aplicate la analiza Bazinului Dacic ca unitate paleogeografică şi 

paleoambientală. 

 

1. Caractere definitorii ale noŃiunilor “lac” şi  “mare” 

 

 Pe lângă “râu” şi “fluviu”, termenii “lac” şi  “mare” reprezintă unele dintre cele mai 

utilizate, banale dar vitale, noŃiuni fizico-geografice ale activităŃii umane. Pentru analiza 

semnificaŃiei termenului “lac” am utilizat definiŃii  geografice, biologice, administrative şi de alte 

nuanŃe colectate de pe internet (Tabelele 1 şi 2). Am considerat că folosind datele oferite de 

internet vom cunoaşte mai bine care sunt semnificaŃiile acestor noŃiuni în sfera utilizării lor 

practice şi educaŃionale. 

Principalele coordonate ale definirii termenilor “lac” şi “mare” sunt dimensiunea, 

delimitarea şi salinitatea corpurilor de apă. 
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1.1. Extinderea areală a corpului de apă 

 

 Acest caracter este important pentru diferenŃierea corpurilor de apă. Lacul este mai mare de 

cât o mică baltă (lăculeŃ, piscină; engl. pool, pound), dar mai mic de cât marea, care are suprafaŃa 

mai mică de cât oceanul. In literatura consultată nu există valori numerice ale întinderii de apă 

care să delimiteze lacul de mare şi marea de ocean.  Limitele dimensionale pot fi apreciate pe 

baza dimensiunii lacurilor sau mărilor actuale.  

 
Tabelul 1. DefiniŃii ale termenului geografic “lac” după surse din sistemul internet  

(pentru fidelitate a fost păstrat textul în limba engleză) 
 

A a body of (usually fresh) water surrounded by land                                       
(www.wordnet.princeton.edu)                            

A body of water surrounded by land. The majority of lakes are fresh water, and most lie in the 
northern hemisphere at higher latitudes. Large lakes are sometimes referred to as "inland seas" and small 
seas are sometimes referred to as lakes                                                                               
(www.en.wikipedia.org)   

A large body of water entirely or nearly surrounded by land                    
(www.twingroves.district96.k12.il.us)  

An inland body of water, usually fresh water, formed by glaciers, river drainage etc. Usually larger 
than a pool or pond                                                                                                               
(www.texaswater.org)  

A still waterbody which (1) is navigable, (2) has an ordinary high-water mark and      (3) has a bed 
that indicates "reasonably permanent" surface water                                                                  
(www.dnr.wi.gov)  

A man-made impoundment or natural body of freshwater of considerable size, whose open-water 
and deep-bottom zones (no light penetration to bottom) are large compared to the shallow-water 
(shoreline) zone, which has light penetration to its bottom                                                                                              
(www.polytechnic.edu) 

A large body of water. Usually fed by several streams. Larger and deeper than a pond. 
(www.fcps.k12.va.us)  

A naturally occurring static body of water greater than 2 m in depth and greater than 1 ha in size, or 
a licensed reservoir. 
(www.for.gov)  

Natural body of inland water (backwater, lac, lagoon, laguna, pond, pool, resaca, waterhole). 
(www.charttiff.com)  

An open body of water larger than a pond                                                                 
(www.terryblackburn.us)  

Lake or reservoir means any inland body of open water with some minimum surface area free of 
rooted vegetation and with an average hydraulic retention time of more than 7 days. Lakes or reservoirs 
might be natural water bodies or impounded streams, usually fresh, surrounded by land or by land and a 
man-made retainer (eg, a dam). Lakes or reservoirs might be fed by rivers, streams, springs, and/or local 
precipitation                                                                                                            
(www.setonresourcescenter.com)    

A large body of water contained in a depression of the earth's surface, and supplied from the 
drainage of a more or less extended area. Note: Lakes are for the most part of fresh water; the salt lakes, 
like the Great Salt Lake of Utah, have usually no outlet to the ocean.  

(Webster's Revised Unabridged Dictionary, 1913) 
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De exemplu, cel mai mare corp de apă căruia i se recunoaşte calitatea de lac este Lacul 

Superior (Tabelul 4), a cărui suprafaŃă este de 82.100 km.p. Intre cel mai mare corp acvatic marin 

şi suprafaŃa celui mai mic ocean este o diferenŃă aşa de mare (Tabelul 5) încât nu cred că este 

nevoie să se precizeze o limită dimensională. 

 

Tabelul 2. DefiniŃii ale noŃiunii “mare” (geogr.) după surse din sistemul internet 

(pentru fidelitate a fost păstrat textul în limba engleză) 

1. A sea is a large expanse of saline water connected with an ocean, or a large, usually 

saline, lake that lacks a natural outlet such as the Caspian Sea and the Dead Sea. The Sea 

of Galilee is a small freshwater lake with a natural outlet, but the term was applied to it 

anyway. The term is used colloquially as synonymous with ocean, as in the tropical sea 

or down to the sea shore, or even sea water referring to water of the ocean. 

(www.en.wikipedia.org)     

2. A subdivision of an ocean  (www.reefed.edu) 

3. A large area of water, usually salt water, that is partly or completely surrounded by 

land (www.newbwrry.org) 

4. 1. Same as ocean. 2. A subdivision of an ocean. All seas except “inland seas” are 

physically interconnected parts of the earth's total saltwater system. Two types are 

distinguished, mediterranean and adjacent. Mediterraneans are groups of seas, 

collectively separated from the major water body as an individual sea. Adjacent seas are 

those connected individually to the larger body                                                                      

(www.amsglossary.allenpress.com)  

5. A large body of water but smaller than an ocean (www.oceanadventure.org) 

6. Saline water bodies connected to, but smaller than the world’s oceans 

(www.academic.venturacollege.edu) 

7. One of the larger bodies of salt water, less than an ocean, found on the earth's surface; 

a body of salt water of second rank, generally forming part of, or connecting with, an 

ocean or a larger sea  

8. An inland body of water, esp. if large or if salt or brackish  

(www.brainydictionary.com) 

9. A division of an ocean or a large body of salt water partially enclosed by land                                                                          

(www.linguasphere.org)  
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Delimitarea corpului de apă. Acest criteriu se referă la limitarea extinderii corpului de apă 

prin prezenŃa unor terenuri uscate.  

Unele corpuri de apă sunt înconjurate de terenuri uscate, ceea ce le atrage calificativul de 

intracontinental (engl “landlocked”). Prin defiiŃie, lacurile sunt elemente geografice 

intracontinentale. Există un numar mic de mări care sunt de asemenea intracontinentale (de 

exemplu Marea Caspică). Aceasta creiază controverse în ceea ce priveşte distincŃia dintre lac şi 

mare. In prezent existǎ mǎri care sunt considerate lacuri şi lacuri care sunt denumite şi mare. 

Alteori denumirile au caracter arbitrar, care sunt imprimate mai mult de tradiŃie.  

Unele mǎri intracontinentale nu sunt complet înconjurate de uscat (mǎri semi-închise), iar 

altele posedǎ culoare de comunicare cu sistemul oceanic (de exemplu Marea Mediteranǎ, Marea 

Balticǎ, Marea Neagrǎ).  

 

Tabelul 3.  DefiniŃii ale termenului “salmastru’ după surse din sistemul internet. 

 

1. Brackish water is water that is saltier than fresh water, but not as salty as sea water. 
Technically, brackish water contains between 0.5 and 30 grams of salt per litre—
more often expressed as 0.5 to 30 parts per thousand (ppt or ‰). Thus, brackish 
covers a range of salinity regimes and is not considered a precisely defined condition.  
en.wikipedia.org/wiki/Brackish  

2. Water with a salinity (salt content) between that of freshwater (0-5 parts per 
thousand) and normal marine water (35 parts per thousand). 
csd.unl.edu/general/glossary-letter.asp  

3. Water of less than normal ocean salinity, usually ranging between 0.5 and 17 per 
thousand. 
www.reefed.edu.au/glossary/b.html  

4. Slightly salty water with a salinity between 0.5 ppt and 32 ppt 
www.estuaries.gov/glossary.html  

5. Having low salt content. Scientists consider water with salinity values ranging from 
approximately 0.50 to 17.00 parts per thousand (ppt) to be brackish. 
www3.csc.noaa.gov/scoysters/html/glossary.htm  

6. Water from 0.5 to 17 o/oo salinity. 
gmbis.marinebiodiversity.ca/BayOfFundy/glossA-D.html  

7. This term is used to describe water which is intermediate in salinity (salt content) 
between freshwater and seawater. 
www.countrysideinfo.co.uk/wetland_survey/glossary.htm 
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Delimitarea unui corp de apă marin se face uneori în relaŃie directă cu alt corp de apămarin, 

asa cum este cazul mărilor marginale.  Aceste tipuri de mare sunt separate ca pǎrŃi ale unui corp 

mai mare de apǎ, dar la nivele ierarhice deosebite. Marile marginale (de exemplu Marea 

Cariabelor, Marea Arabică, Mările Chinei şi Japoniei sunt diviziuni ale unui ocean.  Mǎrile 

marginale de tip mediteranean reprezinta componente ale unei mari cu suprafaŃǎ mai extinsă (de 

exemplu mările Ioniană, Egee, Thyrrehniană, Adriatic şi Ligurică din bazinul Mediteranei). In 

ambele cazuri criteriul principal de separare a mǎrilor componente faŃǎ de corpul marin principal, 

este prezenŃa discontinuǎ a terenului uscat (sau submers la micǎ adâncime) reprezentat de insule, 

arhipelaguri sau peninsule.  

 

1.2. Salinitatea apei 

 

ConŃinutul de sǎruri în apǎ reprezintǎ un atribut foarte semnificativ pentru diferenŃierea 

lacului de mare. Apele curgǎtoare continentale şi cele mai multe lacuri au salinitate foarte micǎ 

(mai puŃin de 0,5 ‰), fiind numite ape dulci. Prin contrast apa marinǎ este sǎratǎ, cu salinitate 

medie de 35 ‰ (intre 31 şi 36 ‰.  

Intre apa dulce continentalǎ şi apa sǎratǎ marinǎ este domeniul apei salmastre. NoŃiunea 

“salmastru” are semnificaŃia calitativǎ bine stabilitǎ de apǎ ale cǎrei valori de salinitate sunt 

intermediare între cele ale apei dulci si ale apei marine. Domeniul cantitativ de salinitate 

salmastrǎ este definit în mod variabil (Tabelul 3). Intr-o accepŃiune quasi-generalǎ limita 

inferioarǎ a salinitǎŃii salmastre este de 0,5 ‰. Diverse utilizǎri acceptǎ valori maxime ale 

salinitǎŃii salmastre pânǎ la 32 ‰, 30 ‰ dar mai ales pânǎ la 17 ‰. 

Unele corpuri mari de apǎ cu grad redus de salinitate sunt considerate mǎri salmastre.  

Salinitatea Mǎrii Baltice este mai micǎ de 15 ‰. Aceasta este marea salmastrǎ cu cea mai extinsǎ 

întindere de apǎ (370,000 km2).  Alte mǎri au salinitate semnificǎtiv mai micǎ de cât apa marinǎ 

normalǎ (Marea Neagrǎ în medie 17‰). 

 

2. Utilizarea criteriilor de separare între “lac” şi “mare” la bazinele sedimentare vechi 

 

 NoŃiunile care se utilizeaza drept criterii pentru lacurile şi mǎrile actuale pot fi 

determinate/apreciate şi în cazul  depozitelor  vechi: 

 

� extinderea corpului de apă va fi determinată prin analizǎ paleogeograficǎ, măsurând aria 

în cadrul căreia există depozite acumulate prin sedimentare subacvatică.   
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� elementele ce privesc localizarea şi delimitarea corpului de apǎ rezultă din hărŃi 

paleogeografice;  

� domeniul de salinitate a paleo-corpului de apă poate fi apreciat  prin analiză bioecologică. 

Pe baza datelor geografice consultate (Tabel 1, 2, 3, 4,5) referitoare la corpurile de apǎ 

actuale, a fost redactată clasificarea ce ar putea fi utilizatǎ şi  în studii geologice, pentru 

recunoaşterea caracterului da paleo-lac sau paleo-mare (Fig. 1).  

In clasificarea pe care o propunem pentru utilizare geologicǎ corpurile de apă 

intracontinentale apar ca lacuri şi mări, a căror împărŃire este detaliată în funcŃie de salinitatea 

apei. Având exemplul unor mări actuale cu cu salinitate redusă, în cadrul clasificării figurează o 

categorie de mare salmastră, plasată între mările intercontinentale. Pentru lacuri se extinde 

categoria de lacuri sarate şi în domeniul de salinitate redusă. 

Pe lângă corpurile de apă intracontinentale în clasificarea prezentată figurează categoriile 

intra-oceanice (mări marginale) şi intra-marine (mări marginale de tip mediteranean).  

In clasificarea pe care o propunem pentru utilizare geologicǎ corpurile de apă 

intracontinentale apar ca lacuri şi mări, a căror împărŃire este detaliată în funcŃie de salinitatea 

apei. Având exemplul unor mări actuale cu cu salinitate redusă, în cadrul clasificării figurează o 

categorie de mare salmastră, plasată între mările intercontinentale. Pentru lacuri se extinde 

categoria de lacuri sarate şi în domeniul de salinitate redusă. 

Pe lângă corpurile de apă intracontinentale în clasificarea prezentată figurează categoriile 

intra-oceanice (mări marginale) şi intra-marine (mări marginale de tip mediteranean).  

 

3. Aplicarea criteriilor de separare între “lac” şi “mare” la Bazinul Dacic 

 

In cursul evoluŃiei sale Bazinul Dacic a parcurs douǎ faze paleogeografice: bazin deschis în 

timpul SarmaŃianului superior şi bazin semi-închis în timpul MeoŃianului, PonŃianului şi 

Dacianului inferior (Jipa, Olteanu, 2005). Incepând din Dacianul superior şi continuând în 

Romanian, în perioada de timp dintre aproximativ 4,5 şi 1,8 Ma, corpul de apă al Bazinului Dacic 

dispare, sedimentaŃia subacvatică fiind înlocuită de acumulare sedimentară dominant fluvială 

(Jipa, 1997). Aspectul deschis sau semi-închis al Bazinului Dacic a fost definit prin prisma 

relaŃiilor dintre Bazinul Dacic şi Bazinul Euxinic.  
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Figura 1. Clasificarea corpurilor de apă lacustre şi marine, pentru utilizare în cercetarea 

corpurilor acvatice fosile 
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Comunicarea dintre Bazinul Dacic şi Bazinul Euxinic din perioada SarmaŃian superior – 

Dacian inferior este clară şi ariile/culoarele prin care se efectua comunicarea dintre aceste două 

corpuri de apă sunt evidente pe hărtile paleogeografice (Hamor, 1988, Rögl, 1998, Popov et al., 

2004, Dercourt et al., 2005). In consecinŃă, pentru a defini care este tipul de corp acvatic –lac sau 

mare-  pe care îl reprezintă Bazinul Dacic, este absolut necesar  să ştim cu ce fel de corp acvatic a 

fost Bazinul Euxinic  şi domeniul Paratethysului Oriental în general, cu care s-a aflat în 

comunicare paleo-corpul de apă dacic. 
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3.1. Paratethysul Oriental: dimensiune, localizare, salinitate 

 

Incepând din SarmaŃianul superior Paratethysul Oriental a reprezentat un bazin quasi-izolat 

(Fig. 2 A, B, C), în care a existat o zonă de şelf cu douǎ depresiuni majore: Depresiunea Mǎrii 

Negre (Bazinul Euxinic) în vest şi Depresiunea Caspică (Bazinul Caspic) în est. Acestor acestor 

caractere paleo-fiziografice majore li se adaugă Bazinul Dacic, care se diferenŃiazǎ clar în 

conturul extremităŃii vestice a Paratethysului Oriental. 

 

3.1.1. Dimensiunea corpului de apă Paratethys Oriental  

Pentru aprecierea întinderii areale a corpului de apă al Paratethysului Oriental în SarmaŃianul 

inferior,  MeoŃianul inferior şi PonŃianul inferior au fost utilizate hǎrŃile paleogeografice ale 

domeniului Paratethys redactate de Ilyina at al., Khondkarian et al. şi Paramonova et al. (în Popov 

et al., 2004) (Fig.  2 A, B, C). 

Datele obŃinute prin măsurare pe hartă arată că extinderea totalǎ a acestui corp de apǎ este de 

aproximativ 1.580.000 km2 în timpul SarmaŃianului inferior, aproximativ 1.000.000 km2  în 

MeoŃianul inferior şi aproximativ 1.250.000 km2 în PonŃianul inferior. Depresiunea Marii Negre 

ocupǎ aproximativ 350.000 pînǎ la 400.000 km2 din totalul suprafeŃei Paratethysului Oriental, iar  

Depresiunii Caspice de Sud îi revin cca. 250.000 - 300.000 km2, mai puŃin în PonŃianul inferior 

(180.000 – 190.000 km2). 

 

3.1.2. Localizarea corpului de apă Paratethys Oriental  

Paratethysul Oriental este un paleo-bazin intracontinental, situat în partea sudicǎ a regiunii 

est europene şi in sud-vestul a Asiei.  Aceastǎ arie se extinde de la CarpaŃi şi Balcani, peste zona 

Mǎrii Negre, pânǎ la est de Marea Caspicǎ. Spre sud Paratethysul Estic este delimitat de o zonǎ 

continentalǎ dominant muntoasǎ, jalonatǎ de catenele pontice şi munŃii Elbruz şi Kopet Dagh. 

Aria continentalǎ de la limita nordicǎ a Paratethysului Oriental are relief moderat sau scǎzut, 

reprezentat prin ridicǎrile Volhinicǎ, Ucrainianǎ, DoneŃului şi ridicarea de la sudul Uralului. 

In perioada de timp dintre SarmaŃianul superior şi sfârşitul PonŃianului Paratethysul Oriental 

este practic complet înconjurat de uscat. Pe baza datelor  biogeografice se consideră că în aceastǎ 

perioadǎ de timp Paratethysul Oriental ar fi putut comunica cu Bazinul Panonic prin vestul 

Bazinului Dacic şi cu Bazinul Mediteranean (prin intermediul Mǎrii Egee) pe la sud-estul 

Depresiunii Mǎrii Negre (Fig. 2 A, B, C).  
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Tabelul  4. Cele mai mari corpuri de apă intracontinentale din lume 

 km2 

Caspian Sea 371,000 

Lake Superior 82,100 

Lake Victoria 69,490 

Aral Sea (1960, before dessication) 66900  

Lake Huron 59,600 

Lake Michigan 57,800 

Lake Tanganyika 32,900 

Great Bear Lake 31,790 

Lake Baikal 31,500 

Great Slave Lake 28,570 

 

Tabelul 5.  SuprafaŃa unor importante corpuri de apă marine şi oceanice actuale (în km2
) 

Oceane 
1.  Pacific 155,557,000  
2.  Atlantic 76,762,000  
3.  Indian) 68,556,000  
4.  Southern 20,327,000  
5.  Arctic 14,056,000  

Mări 
6.  South China  2,974,600  
7.  Caribbean  2,515,900  
8.  Mediterranean  2,510,000  
9.  Bering  2,261,100  
10.  Arabian Sea  1,498,320  
11.  Sea of Okhotsk  1,392,100  
12.  Sea of Japan (East Sea)  1,012,900  
13.  East China  664,600  
14.  Andaman  564,900  
15.  Black  507,900  
16.  Red  453,000  
17.  Caspian 371.000 
18.  Baltic 370.000 

Mǎrile marginale ale Mediterranei (suprafaŃǎ aproximativǎ) 
19.  Ionian 295.000 
20.  Aegean 270.000 
21.  Thyrrehnian 245.000 
22.  Adriatic 210.000 
23.  Ligurian  70.000 

         
(după surse internet: 1-5 = www.worldatlas.com; 6-16 =  www.cylist.com; determinări personale= 19-23) 
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3.1.3. Salinitatea corpului de apă Paratethys Oriental 

 Datoritǎ izolǎrii sale paleogeografice corpul de apǎ al Paratethysui de Est a devenit 

salmastru, proces care a afectat întregul domeniu Paratethys mai ales din Badenian şi SarmaŃian 

(Rögl, 1998).  

Ilyina et al. (1976) (în Popov et al., 2004) au estimat salinitatea Paratethysului Oriental prin 

analiză bioecologică. Aceşti autori au ajuns la concluzia că în timpul SarmaŃianului salinitatea 

apei varia între 16 şi 18‰ în bazinele Panonic şi Dacic şi în Golful GaliŃian, iar în domeniul 

Euxinic-Caspic avea valori de 14-15 ‰.   Salinitatea mării meoŃian inferioare a Paratethysului 

Oriental a fost estimată la 13-14‰, până la 17-18 ‰. S-a constatat că în Paratethysul Oriental 

salinitatea a scăzut în timpul PonŃianului fără să fie mai mică de 5-8‰. 

Datele menŃionate atestă calitatea de corp de apă cu caracter salmastru a Paratethysului 

Oriental. 

 

3.1.4. Paratethysul Oriental: lac sau mare  

Urmărind cele trei criterii ale clasificării fizico-geografice a paleo-corpurilor de apă, se poate 

deduce caracterul de bazin lacustru sau marin al Paratethysului Oriental. 

Dimensiunea întinderii corpului de apă al Paratethysului Oriental –aproximativ 1.000.000 - 

1.580.000 km2- este mult mai mare de cât cea a celui mai mare lac modern (Lacul Superior, 

82.100 km2; Tabel 4). Din acest punct de vedere Paratethysul Oriental apare ca un bazin marin de 

dimensiuni mari. SuprafaŃa mării Paratethysului Oriental egalează întinderea  unora dintre marile 

unitǎŃi marine din perioada modernă (Marea Japoniei, Marea OhoŃc, Marea Arabiei; Tabel 5). 

Inconjurat de uscat, corpul de apă reprezentat de Paratethysul Oriental din perioada de timp 

dintre SarmaŃianui superior şi Romanian apare ca o mare intracontinentală. Acest fapt este ilustrat 

de hărŃile paleogeografice ale întregului Domeniu Paratethys publicate recent (Dercourt et al, 

2000; Popov et al., 2004). Este de remarcat că domeniul Paratethysului Oriental este mult mai 

mare de cât orice corp de apǎ intracontinental care existǎ în prezent în lume (Tabele 4 şi 5). 

Paratethysul Oriental (SarmaŃian superior – Romanian) poate fi clasificat ca un o mare 

intracontinentalǎ, salmastrǎ. Acesta reprezintǎ cel mai mare corp marin intercontinental cu 

salinitate redusǎ care a existat în ultimele cca. 12 milioane de ani. Numai Bazinul Mediteranean 

din timpul episodului messinian “lago-mare” se poate compara, oarecum, cu bazinul salmastru al 

Paratethysului Oriental. 
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3.2. Bazinul Dacic: dimensiune, localizare, salinitate 

Pentru a răspunde la întrebarea pe care o formulează titlul prezentului suubcapitol vom 

examina cele trei criterii principale ale clasificării paleo-bazinelor acvatice bazată pe sistemul 

corpurilor de apă actuale (Fig. 1). 

 

3.2.1. Dimensiunea corpului de apă al Bazinului Dacic  

Utilizând hărŃile paleogeografice redactate de Emilia Saulea, Ileana Popescu şi Jana 

Sandulescu (1969) am calculat arealul Bazinului Dacic în timpul SarmaŃianului mediu şi superior 

, în timpul MeoŃianului şi a PonŃianului inferior. Datele obŃinute arată că bazinul acvatic dacian 

avea o întindere minimă a corpului de apă de aproximativ 100.000  km2 (între 98.000 şi 110.000  

km2). Aceste cifre reprezintă valoarea minimă a suprafeŃei acvatice, întrucât aria depozitelor 

erodate ulterior, din zona de ridicare a CarpaŃilor, nu poate fi determinată.  

 

3.2.2. Localizarea corpului de apă al Bazinului Dacic  

Pe hărŃile paleogeografice  care prezintă un tablou parŃial sau total al domeniului Paratethys 

(Hamor et al, 1988; Popov et al., 2004; Dercourt et al, 2005) Bazinul Dacic apare ca o 

proeminenŃă a Paratethysului Oriental (Fig. 2 A, B, C) existentă în partea extrem vestică a 

acestuia.  

Inconjurat din trei pǎrŃi de CarpaŃi şi Moesia şi cu insula/peninsula Dobrogei spre est, 

Bazinul Dacic apare ca un corp de apǎ intra-continental, mai deschis în timpul SarmaŃianului şi 

semi-închis în MeoŃian – Dacian inferior (Jipa, Olteanu, 2005). De altfel acest caracter rezultǎ şi 

din calitatea Bazinului Dacic de component al domeniului Paratethys de Est.  

In faza de bazin deschis din timpul SarmaŃianului superior Bazinul Dacic era în contact 

direct cu Bazinul Euxinic pe un aliniament centrat pe uscatul Dobrogean, extins  între Moesia şi 

uscatul din zona Siret – Bug. In perioada de timp MeoŃian – PonŃian – Dacian inferior Bazinul 

dacic era semi-închis, comunicând cu Bazinul Euxinic printr-un culoar relativ îngust situat la 

nordul Dobrogei (Fig. 2 B, C).  

 

3.2.3. Salinitatea corpului de apă al Bazinului Dacic  

Ca urmare a celei de-a doua izolǎri a Paratethysului, din Badenian a început instalarea 

condiŃiilor salmastre în întreg domeniul paratethysian (Rıgl, 1998). Urmând evoluŃia marelui 

areal din care fǎcea parte, Bazinul Dacic era salmastru în momentul apariŃiei sale. Salinitatea 

apelor din acest bazin a scǎzut în MeoŃian şi în continuare în PonŃian. 
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 Pe baza faunei gǎsitǎ în partea de vest a Bazinului Dacic (profilul Valea Morii)  

Marinescu (1978) conclude cǎ apele sarmaŃiene au avut salinitate de 16 – 18 ‰. La rezultate 

similare au ajuns Panǎ (1966) şi Saulea (în Saulea et al., 1969) în partea nordicǎ a Bazinului 

Dacic. Papaianopol (în Papaianopol et al., 1995) prezintǎ date pe baza cǎrora considerǎ cǎ fauna 

sarmaŃianǎ din partea centralǎ a bazinului (Buleta, Râmnicu Vâlcea) indicǎ salinitatea apei de 

aproximativ 14 ‰. 

 Studii întreprinse de Fl. Marinescu (1978) în partea extrem vesticǎ a Bazinului Dacic  

evidenŃiazǎ existenŃa unei faune care s-a dezvoltat în condiŃii de salinitate redusǎ (5 – 10 ‰) în 

depozitele meoŃiene inferioare. In continuarea secvenŃei, la nivelul bancului cu Dosinia, 

Marinescu evidenŃiazǎ creşterea salinitǎŃii la aproximativ 18 ‰. 

 Dupǎ Papaianopal et al. (1995) conform indicaŃiilor faunistice provenind din depozite 

meoŃiene de de-asupra nivelului cu Dosinia, în partea superioarǎ a MeoŃianului din Bazinul Dacic 

salinitatea apei a marcat din nou valori scǎzute, aproape de domeniul dulcicol. 

 Pentru Bazinul Dacic din timpul PonŃianului reŃinem valoarea salinitǎŃii de 7 – 8 ‰, în 

nivelul cu Congeria rhomboidea al faunei de la Bengeşti (Papaianopol et al., 1995), care scade la 

5 – 6 ‰, ajungând în Dacianul inferior spre 3 ‰. 

 Este de remarcat cǎ  în perioada de timp de la SarmaŃian la PonŃian salinitatea apei în 

Bazinul Dacic a evoluat urmând o tendinŃǎ  descrescǎtoare similarǎ (în linii mari)  cu cea 

evidenŃiatǎ în Bazinul Euxinic şi restul Paratethysului Oriental (Ilyina et al., 1976 în Popov et al., 

2004). 

 Trebuie subliniat cǎ, cel puŃin în aria Bazinului Dacic,   datele privind paleo-salinitatea 

provin mai ales de pe rama nordicǎ a Bazinului Dacic, unde salinitatea apelor litorale putea fi 

sensibil mai micǎ de cât în interiorul Bazinului. 

 

3.2.4. Bazinul Dacic: lac sau mare  

Ca întindere a corpului de apǎ Bazinul Dacic se încadreazǎ în zona de limitǎ dintre lac şi 

mare. Conform celorlalte douǎ criterii de clasificare (Fig. 1) paleo-corpul de apǎ dacic este 

intracontinental şi salmastru. 

In cazul Bazinului Dacic cel mai important criteriu pentru clasificarea sa ca lac sau ca mare 

este faptul că în tot cursul existenŃei sale ca paleo-corp acvatic (SarmaŃian – Dacian inferior) a 

constituit o unitate din componenŃa marelui bazin marin intracontinental cu salinitate redusă, 

reprezentat de Paratethysul Oriental. Tinând seama de integrarea în domeniul Paratethysului de 

Est, dar şi de caracterele sale individuale, putem afirma că Bazinul Dacic este un corp marin, 

intracontinental, salmastru.  
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Valoarea întinderii de apă a Bazinului Dacic, corespunzǎtoare celor mai mari bazine lacustre 

actuale (Tabel 3), este de asemenea la nivelul dimensiunii celor mai mici mări marginale care fac 

parte din Marea Mediterană (Tabel4). Bazinul Dacic sarmaŃian superior ar putea fi comparat cu 

Mările Tireniană şi cu cea Ioniana, care au o frontieră marină largă spre Marea Mediterană. 

Bazinul Dacic semi-închis (MeoŃian, PonŃian) este de tipul Mării Adriatice, aceasta din urmă 

comunicând pe o frontieră marină îngustă cu Marea Ioniană. 

Aria Bazinului Dacic este de aproximativ zece ori mai mică de cât suprafaŃa Paratethysului 

Oriental. Prin modul în care a fost plasat, -periferic şi parŃial detaşat- Bazinul Dacic reprezintǎ o 

mare marginalǎ de tip mediteranean în cuprinsul unui corp marin major, care este Paratethysului 

Oriental. Din punct de vedere fizico-geografic depresiunile Mǎrii Negre şi Caspicii de Sud 

constituie de asemenea mǎri marginale de tip mediteranean în interiorul domeniului Paratethys de 

Est. Un şir de insule sau peninsule (Dobrogea, Crimeia, Caucazul Mare, Tuarkyr în SarmaŃianul 

superior) trasau limita bazinalǎ a acestor mǎri marginale (Fig. 2 A, B, C). 

 

4. Concluzii 

 

Caracterul lacustru sau marin al Bazinului Dacic este analizat utilizând criterii fizico-

geografice adaptate pentru studiul paleo-corpurilor acvatice (Fig. 1).  

Intru cât  Bazinul Dacic face parte din Paratethysul Oriental, acelaşi tip de analizǎ a fost 

aplicatǎ şi domeniului Paratethys de Est din timpul SarmaŃianului, MeoŃianului şi PonŃianului. 

Paratethysul Oriental (SarmaŃian superior – Romanian) poate fi clasificat ca un o mare 

intracontinentalǎ, salmastrǎ. Acesta reprezintǎ cel mai mare corp marin intercontinental cu 

salinitate redusǎ care a existat în ultimele cca. 12 milioane de ani. 

Ca întindere a corpului de apǎ Bazinul Dacic se încadreazǎ în zona dimensionalǎ de limitǎ 

dintre lac şi mare. Intrucât este o componentǎ a unui marelui bazin marin al Paratethysului 

Oriental, caracterul marin trebuie acordat şi Bazinului Dacic.   

Conform localizarii şi delimitǎrii sale fizico-geografice, paleo-corpul de apǎ dacic, 

înconjurat în mare parte de uscat, se încadreazǎ în categoria bazinelor intracontinentale. Bazinul 

Dacic reprezintǎ de asemenea o unitate componentǎ a marelui bazin intracontinental al 

Paratethysului Oriental. 

Studiul bioecologic aratǎ cǎ în intervalul de timp sarmaŃian superior - ponŃian superior 

(inclusiv dacian inferior) corpul de apǎ al Bazinului Dacic a avut caracter salmastru.  

Prin modul în care este plasat, periferic şi parŃial detaşat, Bazinul Dacic apare ca o mare 

marginalǎ de tip mediteranean în cuprinsul unui corp marin major, care este Paratethysului 



II. Paleogeografia Bazinului Dacic. ImplicaŃii sedimentologice 

________________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________ 
 

BAZINUL DACIC.  ARHITECTURĂ SEDIMENTARĂ, EVOLUłIE, FACTORI DE CONTROL 
 

61 

Oriental. Din punct de vedere fizico-geografic depresiunile Mǎrii Negre şi Caspicii de Sud 

constituie de asemenea mǎri marginale de tip mediteranean în interiorul domeniului Paratethys de 

Est. Un şir de insule sau peninsule (Dobrogea, Crimeia, Caucazul Mare, Tuarkyr în SarmaŃianul 

superior) trasau limita bazinalǎ a acestor mǎri marginale. 
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ARII – SURSĂ ŞI ARII DE SEDIMENTARE  
IN ISTORIA GEOLOGICĂ A BAZINULUI DACIC 

 

Dan C. Jipa 
Institutul NaŃional de Geologie şi Geoecologie Marinã (GeoEcoMar), Bucureşti 

 
   

Dezvoltarea unui bazin sedimentar detritic este controlatǎ în mare mǎsurǎ de existenŃa şi 

intensitatea influxului de material clastic, precum şi de caracterele ariei unde este acumulat acest 

material.  

 

1. Metoda de investigaŃie 

 

EvidenŃierea unor caractere sedimentare majore precum ariile-sursǎ şi ariile de acumulare a 

influxurilor detritice necesitǎ o viziune a intregului bazin investigat. Izopahitele existente în 

cadrul harŃilor litofaciale şi paleogeografice ale Bazinului Dacic (Saulea et al., 1969) oferǎ 

întregul tablou al distribuŃiei grosimii sedimentelor din aria dacicǎ. In consecinŃǎ aceste harŃi cu 

izopahite au reprezentat izvorul principal de informaŃii pentru evidenŃierea ariilor – sursǎ şi a 

ariilor de sedimentare dacice. 

In cazul particular al Bazinului Dacic distribuŃia grosimii sedimentelor a putut fi utilizatǎ 

pentru studiul ariilor – sursǎ datoritǎ faptului cǎ în cadrul acestui Bazin alimentarea cu material 

detritic s-a fǎcut aproape exclusiv unilateral, predominant din spre o singurǎ laturǎ a bazinului. In 

aceastǎ situaŃie grosimea sedimentelor este maximă la poalele catenei muntoase care a eliberat 

materialul clastic (Fig. 1). Polarizarea grosimilor maxime reprezintă un indicator ale ariilor – 

sursă care au funcŃionat în cadrul acestei catene muntoase (Fig. 2). 

In ceea ce priveşte ariile unde s-a depus materialul clastic furnizat de ariile – sursǎ, distribuŃia 

grosimii sedimentelor ilustreazǎ atât extinderea ariilor de acumulare sedimentarǎ cât şi unele 

caractere importante privind modul de umplere cu sedimente ale acestor arii bazinale. 

 

2. Arii sursã de material detritic 

 

SemnificaŃia hărŃilor cu izopahite pentru studiul ariilor – sursă.  In intervalul Pontian – 

Cuaternar în Bazinul Dacic cea mai mare parte a materialului clastic a provenit din două surse 

nordice, carpatice  (Jipa, 1997) (Fig. 3). Activitatea acestor arii  sursã carpatice este evidentiată în 
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primul rand de faptul cǎ, aşa cum rezultă din modelul hărŃilor cu izopahite,  grosimea 

sedimentelor este maximã în apropierea zonei carpatice si se reduce pânã la zero spre sud (Fig. 1). 

Aceasta indicã cu autoritate provenienta nordicã, carpaticã, a materialului clastic.  

 

Figura 1. Exemplu de utilizare a hartii cu izopahite pentru evidentierea principalei catene 

muntoase care a furnizat material detritic Bazinului Dacic 

 

 Zona cu cele mai mari grosimi ale sedimentelor (spatiul punctat) se aflla la poalele catenei muntoase 

care a generat influxurile majore de material detritic. Izopahite ale depozitelor pontian superior - daciene, 

din Saulea et al. (1969) 

 

 HǎrŃile cu izopahite evidenŃiazǎ încǎ un fapt esenŃial : izoliniile de grosime a 

sedimentelor se grupeaza astfel încât deseneazǎ douǎ zone majore de acumulare sedimentarã (Fig. 

2). Acest fapt aratǎ cã materialul detritic  de provenienŃǎ carpaticǎ este furnizat din douã surse 

independente aparŃinând aceleiaşi catene muntoase (pentru fiecare arie de acumulare câte o arie 

sursã nordicã, carpaticǎ) (Fig. 3). 

Două arii sursă sudice sunt puse în evidentã de existenta unor acumulãri de sedimente relativ 

mai grosiere, localizate în extremitãtile sud-vestică  si sud - esticã  ale Bazinului Dacic.  Arealul 

acumulãrilor detritice generate de sursele sudice este redus iar grosimea sedimentelor lor este 
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micã (de cele mai multe ori sub 100 m); prin urmare aportul lor la acumularea sedimentară în 

Bazinul Dacic este cantitativ redus. 

 

 

 

Figura 2. Exemplu de utilizare a hartii cu izopahite pentru localizarea ariilor - sursa in 

cadrul catenei muntoase care a furnizat material detritic Bazinului Dacic 
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Note:  Cele doua majore cu grosimi maxime (marcate cu linii groase intrerupte) indica 

localizarea ariilor majore care au produs materialul clastic.  

Centrele individuale de grosime mare (A la G) reprezinta puncte diferite de eliberare a 

influxurilor sedimentare in cadrul unei arii- sursa principale.   

Izopahite ale depozitelor pontian superior - daciene, din Saulea et al. (1969) 
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Figura 3. Amplasarea principalelor arii - sursa de material detritic ale Bazinului Dacic 

 

 

 

2.1. Arii-sursã carpatice 

   

Aria – sursã carpatică de est.  Dupǎ cum arată configuraŃia izopahitelor, cea mai importantã 

dintre ariile – sursǎ ale Bazinului Dacic a fost sursa estică. Importanta acestei arii s-a menŃinut 

sau a crescut în timp, din SarmaŃian spre Cuaternar. 

Pe harta litofacială a SarmIaŃianului (s.l.) mediu şi superior (Saulea et al., 1969) izopahitele 

(Fig. 4A) reliefează cu claritate aprovizionarea cu material detritic a Bazinului Dacic din două arii 

– sursă carpatice. Conform modelului izopahitelor aria  - sursă estică este amplasată în dreptul 

unui front larg din sudul carpaŃilor Orientali.  
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Izopahitele meoŃiene ale Bazinului Dacic marchează cu claritate poziŃia ariei – sursă carpatice 

de est, care a generat un impresionant corp sedimentar cu formă de con (Fig. 4B).   

In timpul PonŃianului inferior (Fig. 4C) apar încă două debuşeuri sedimentare minore 

(reliefate de configuraŃia izopahitelor), reprezentând puncte locale de influx sedimentar ale sursei 

carpatice de est.  

Acumulãrile generate de aria sursã esticã în timpul Pontianului superior si Dacianului (Fig. 

4D) constituie un corp omogen, cu contur usor ondulat. In partea vesticã acestui corp i se alãturã 

câtiva mici lobi, evidentiind sistemul complex de furnizare a detritusului. Grosimea materialului 

clastic produs de sursa estica în timpul Pontianului îndică cresterea energiei de relief a ariei–sursã 

estice. 

In cursul Romanianului materialul provenuit din sursa esticã formeazã un corp omogen 

împlinit (rotunjit), cu extindere arealã mai mare (Fig. 4E).  

După harta Cuaternarului (Ghenea et al., 1971) acumularea sedimentarã generată de sursa 

esticã prezintã caractere particulare în timpul Cuaternarului. Suprafata  ocupatã de depozite cu 

grosime mai mare de 300 m este mai redusã fatã de  cea romanianã, dar grosimea maximã a 

sedimentelor este mult mai mare, ajungând la 2000 m. De asemenea în timpul Cuaternarului 

locatia ariei afectate de aria sursã  nord–esticã se deplaseazã spre nordul Bazinului Dacic. 

Aria  sursã carpatică de vest.  In SarmaŃianul (s.l.) mediu şi superior aria sursă – vestică este 

indicată de curbe închise (tip depresiune sedimentară) şi afluxul de material carpatic este mai greu 

de precizat. 

In timpul MeoŃianului aria sursă de vest este bine conturată de modelul izopahitelor (Fig. 4B).  

FaŃă de perioada precedentă sursa vestică a eliberat o cantitate mult mai mare de material clastic. 

In timpul Pontianului inferior sursa nord-vesticã a fost deosebit de activã generând acumulãri 

sedimentare cu grosimi pânã la 800 m grosime si cu extindere relativ importantã. 

Activitatea sursei se reduce  în mod semnificativ în Pontianul superior si în Dacian, când 

majoritatea acumulãrilor sedimentare ale ariei vestice (care nu au fost erodate) au grosimi mai 

mici de 200 m. 

 ExistenŃa sursei vestice nu este clar ilustrată de configuraŃia izopahitelor romaniene (Fig. 

4E). Conform datelor disponibile (Saulea et al., 1969) în zona de acumulare controlatã de aceastã 

arie  apar sedimente cu grosimi ce ajung pânã la 400 m.  

Imaginea distributiei grosimii sedimentelor cuaternare  din partea de vest a Bazinului Dacic 

(Ghenea et al., 1971) sugereazã încetarea activitãtii sursei nord-vestice, sau reducerea sa radicală. 

Aceastã concluzie rezultã din faptul cã nu mai existã elemente ale grosimii sedimentelor care sã 

individualizeze o arie de acumulare sedimentarã în partea de vest a Bazinului Dacic. 
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2.2. Ariile - sursã balcanică şi dobrogeană 

 

Ariile sudice sunt puse în evidentã de existenta unor acumulãri de sedimente relativ mai 

grosiere localizate în extremitãtile sud – vesticã  si sud - esticã  ale Bazinului Dacic (Saulea et al., 

1969 ; Fl. Marinescu în Hamor et al., 1988). Arealul acestor acumulãri este redus iar grosimea 

sedimentelor lor este micã (de cele mai multe ori sub 100 m).  

In PonŃianul inferior au fost puse în loc depozite mai grosier granulare în două zone din 

partea sudică a Bazinului Dacic. In partea sud-vestică a Bazinului Dacic, imediat la vest de 

actuala confluenŃă dintre Dunăre şi Jiu, Bazinul Dacic se prelungeşte spre sud cu un facies 

nisipos. In această zonă apar în perioada dintre PonŃian şi Romanian faciesuri relativ mai grosier 

granulare, care contrastează cu depozite mai fin granulare situate imediat la nord. Aceasta arată că 

materialul nisipos din extremitatea sud-vestică a Bazinului Dacic provine dintr-o sursă sud - 

vestică, balcanică (Fig. 3).  

Activitatea unei surse sud – vestice, balcanice, este indicată şi de extinderea spre sud a 

izopahitelor din vestul Bazinului Dacic (Fig 4) în toată perioada de existenŃă a Bazinului. Acest 

fapt este cel mai clar pe harta cu izopahite a PonŃianului inferior (Fig. 4C). 

Tot în cursul PonŃianului în partea sud-estică a bazinului apar depozite nisipoase şi pietrişoase 

(Marinescu et al., în  Hamor et al., 1988) la contactul cu ridicarea dobrogeană. Putem considera 

că materialul nisipos-pietrişos provine din sursa sud-estică, dobrogeană (Fig. 3). Sursa  

dobrogeană a funcŃionat şi în Dacian şi Romanian, fapt  indicat de litofaciesurile acestei perioade 

de timp (Saulea et al., 1969). 

          

3. Arii de sedimentare în Bazinul Dacic 

 

Distributia arealã a grosimii sedimentelor exprimã conturul şi morfologia suprafetei 

depozitionale. Imaginile distributiei grosimii sedimentelor în timpul dezvoltãrii Bazinului Dacic 

în Neogenul superior evidentiazã existenta a douã arii separate de acumulare sedimentarã  (Fig. 

5). Aceste arii se individualizeazã prin izolinii concentrice, cu unul sau mai multe nuclee de 

grosime maximã a sedimentelor. In acest mod se separã o arie esticã de acumulare  si o arie 

vesticã de acumulare a sedimentelor. 

In intervalul SarmaŃian superior – Romanian cele douã arii de acumulare îsi pãstreazã 

identitatea. Variatiile ce se produc în acest interval privesc conturul ariilor si modelul distributiei 

grosimii sedimentelor în cadrul fiecãrei arii de acumulare. 
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Aria esticã de sedimentare reprezintã cea mai importantã zonã de acumulare neogen 

superioarã a Bazinului Dacic. Aceastã unitate se extinde din extremitatea nord – esticã pânã în 

zona central – vesticã a Bazinului Dacic. In perioada de timp de la SarmaŃianul (s.l.) mediu şi 

superior la Romanian aria estică s-a extins continuu, atât spre vest cât şi spre sud (Fig. 5). Rata 

cantităŃii de materiual detritic acumulat în aria estică se menŃine sau se majorează în cursul 

evoluŃiei Bazinului Dacic. 

Forma etalată (Fig. 5) a acumulãrii sedimentare în aria de acumulare esticã (mai puŃin clară în 

timpul SarmaŃianului superior) arată că în aceastã arie de sedimentare a Bazinului Dacic s-a 

constituit un con   sedimentar la scară mare. CondiŃiile sedimentare care au generat acest con au 

caracter piemontan, reflectând influxul sedimentar practic unilateral  (provenind în mod dominant 

din aria carpatică; ariile sudice având contributie minoră).   

O trăsătură deosebit de interesantă în evolutia Bazinului Dacic este aceea că dezvoltarea  şi 

morfologia sedimentară la scară mare ale ariei estice este continuă în timp, în ciuda schimbărilior 

(uneori radicale) ale conditiilor ambientale de sedimentare. Până în Dacianul inferior acumularea 

în această arie se produce într-o ambianŃă marin –salmastră. Incepând din Dacianul superior, în 

Bazinul Dacic apar condiŃii de sedimentare fluvială (Jipa et al., 1999), dar dezvoltarea acumulării 

sedimentare cu formă regională conică nu este disturbată. 

 

Aria vesticã de acumulare a sedimentelor ocupã extremitatea occidentalã a Bazinului Dacic. 

Suprafata aceastei unitaŃi reprezintã aproximativ o treime din suprafata ariei estice de acumulare. 

Aria vesticã de acumulare sedimentarã este bine individualizată în perioada SarmaŃian 

superior - Pontian inferior (Fig. 5)). Dupã Pontianul superior aceastã arie vine în contact cu aria 

estică, datorită înaintării acesteia spre vest. In această perioadă de timp aria vestică pierde din 

importanŃă ca arie de sedimentare, în cuprinsul sãu acumulându-se  cantitãti mai mici de 

sedimente (Fig. 5). In timpul Cuaternarului aria vesticã de acumulare sedimentarã pare că şi-a 

pierdut identitatea, apãrând ca o continuare a ariei estice (Ghenea et al., 1971). Este de remarcat 

cã grosimea maximã a sedimentelor din aria estică se majoreazã substantial în timpul 

Cuaternarului ajungãnd la 2000 m.  

Spre deosebire de aria esticã, aria de sedementare vestică a Bazinului Dacic are caracter 

depresionar. Acest caracter este moştenit din perioada pre-neogenã (Tãrãpoancã, 2004), când au 

existat trãsãturi depresionare cu profunzimi de mii de metri, datorate activităŃilor tectonice. 

SecŃiuni seismice prezentate de Tãrãpoancã (2004) evidenŃiazã existenŃa unei zone depresionare 

numai în depozite sarmaŃiene) în vestul Bazinului Dacic. Un profil bazat pe date de foraje din 
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zona văii Jiului indicã existenŃa unei zone depresionare ponŃiene, colmatatã la începutul 

Dacianului.  

Din punctul de vedere al distribuŃiei grosimii sedimentelor aria de sedimentare vesticã se 

caracterizeazã prin izopahite concentrice, cu grosimea cea mai mare în partea centralã. Acest 

aspect exprimã caracterul morfologic depresionar al ariei vestice de acumulare, exprimat cel mai 

pregnant în stadiile mai vechi ale dezvoltãrii Bazinului Dacic (SarmaŃian, MeoŃian, PonŃian 

inferior)(Saulea et al., 1969) (Fig. 5). In stadiile mai târzii harta cu izopahite a ariei vestice 

sugereazã mai curând aspectul de con sedimentar, ceea ce ar putea evidenŃia colmatarea 

depresiunii.   

 

4. Concluzii 

 

Studiul sistemului de aprovizionare cu material sedimentar şi al sistemului de acumulare a 

sedimentelor în evoluŃia Bazinului Dacic a condus spre următoarele concluzii: 

 

• Bazinul Dacic a primit influxuri de material detritic din patru arii–sursă: aria carpatică de 

est, aria carpatică de vest, aria balcanică de sud-vest şi aria dobrogeană de sud-est. 

Ariile nordice, carpatice, au furnizat cea mai mare cantitate de material clastic (aproximativ 

95%).  

Aria carpatică de vest manifestă o reducere a energiei de relief în timpul Dacianului şi 

Romanianului. In opoziŃie înfluxul sedimentar furnizat de aria-sursă estică se manŃine sau 

creşte în timp, mai ales în Romanian şi Cuaternar.  

 

• Acumularea  materialului clastic al Bazinului Dacic s-a produs în două arii de sedimentare: 

aria estică şi aria vestică.  

Aria estică, este cea mai extinsă zonă de acumulare sedimentară a Bazinului Dacic Materialul 

sedimentar al ariei estice este etalat sub forma unui con sedimentar complex.  

Aria vestică acumulează o cantitate mai mică de material sedimentar. Morfologia acestei arii 

sedimentare este depresionară (cel puŃin în SarmaŃian şi în PonŃian).  
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DISTRIBUłIA GROSIMII SEDIMENTELOR ÎN BAZINUL DACIC 

Dan C. Jipa 

Institutul NaŃional de Geologie şi Geoecologie Marinã (GeoEcoMar), Bucureşti 

 

 

1. Surse de date privind grosimea sedimentelor în Bazinul Dacic 

 

1.1. Atlasul Litofacial al României  

 

In anul 1969 Institutul Geologic al României a publicat volumul al VI-lea al Atlasului 

litofacial al României dedicat Neogenului redactat de Emilia Saulea, Ileana Popescu şi Jana 

Săndulescu. Atlasul cuprinde 13 planşe, dintre care 11 hărŃi litofaciale la scara 1:2.000.000 ale 

depozitelor acvitaniene – romaniene (levantine). Această publicaŃie apare ca forma finală a 

hărŃilor litofaciale neogene, căci prima ediŃie a fost publicată în anul 1964.  

In ediŃia 1964 hărŃile au fost publicate la scara 1:500.000. Deşi in ansamblu cele două ediŃii 

sunt similare, pe hărŃile din 1969 apar date suplimentare. Este de menŃionat că în ediŃia din 1964 

aria Bazinului Dacic a fost trasată şi în regiunile limitrofe României (nordul Bulgariei şi estul 

fostei U.R.S.S.), pe baza datelor provenind din lucrări publicate, ceea ce oferea o imagine mai 

completă a Bazinului. 

Denumirea de atlas litofacial nu corespunde întru totul datelor înglobate în Altas. Pe lângă 

informaŃii litologice Atlasul prezintă extinderea paleogeografică a ariilor de sedimentare, 

împreună cu ariile de denudare (cu relief înalt şi cu relief de câmpie joasă). Sunt incluse date 

biostratigrafice precum şi areale paleo-ecologice legate de salinitatea corpurilor de apă.  

Deosebit de important pentru evaluarea sedimentogenetică a depozitelor, pe hărŃile prezentate 

în Atlas apar şi izolinii de egală grosime a depozitelor neogene din România. Au fost trasate 

izopahite cu echidistanŃa de 100 m. HarŃile cu izopahite se bazează pe date ce au provenit din 

observaŃii în afloriment şi mai ales pe date furnizate de 80 – 90 de foraje. DistribuŃia grosimii 

sedimentelor acumulate în Bazinul Dacic este redată de Saulea et al. (1969) pentru intervalele de 

timp  SarmaŃian (s.l) mediu şi superior, MeoŃian, PonŃian inferior, PonŃian superior-Dacian şi 

Romanian (Levantin). 
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1.2. Atlasul HărŃilor Litologo-Paleogeografice 

 

In acelasi timp cu Institutul Geologic la Intreprinderea de Laboratoare Geologice a 

Ministerului Petrolului s-a derulat un proiect (1962-1963) finalizat cu Atlasul HărŃilor Litologo-

Paleogeografice ale Sedimentarului din R.P.R. (Hristescu et al., 1962-1963). Bazat pe date de 

suprafaŃă (afloriment) şi subterane (mai mult de 100 de foraje), acest atlas include hărŃi ale 

sedimentelor din Bazinul Dacic, Bazinul Transilvaniei şi din extremitatea estică a Bazinului 

Panonic, pentru perioadele de timp ale MeoŃianului, PonŃianului, Dacianului şi Romanianului 

(Levantin). Pe aceste hărŃi sunt trasate şi linii de egală grosime a sedimentelor. Deşi redactarea 

hărŃilor a fost limitată la numai doi ani, iar hărŃile nu au fost publicate, datele pe care le includ 

sunt valoroase. Posibilitatea de a compara două surse de informaŃii referitoare la întreaga arie a 

Bazinului Dacic este unică şi deosebit de utilă pentru prelucrarea sedimentologică. 

Intre hărŃile cu izopahite cuprinse în atlasele litologice, faciale şi paleogeografice redactate de 

Saulea et al. (1964; 1969) şi Hristescu et al. (!962-1963) există numeroase diferenŃe de detaliu. In 

acelaşi timp se constată că cele două colective de autori au reliefat aceleaşi caractere majore ale 

distribuŃiei grosimii sedimentelor în Bazinul Dacic.  

 

1.3. Atlasul Paleogeografic al Europei Centrale şi de Est  

 

Sub coordonarea Dr. Geza Hamor, ca editor principal, un colectiv internaŃional de 20 de 

editori şi aproape 70 de autori a redactat hărtile palerogeografice ale depozitelor oligocen 

superioare până la pliocen superioare pentru centrul şi estul teriroriului european. Astfel a apărut 

(1988) prima imagine paleogeografică detaliată pe un teritoriu care revine în prezent unei 

multitudini de Ńari. Pentru studiul Bazinului Dacic acest salt a permis lărgirea percepŃiei prin 

investigarea relaŃiilor cu alte bazine ale Paratethysului.  

Din punctul de vedere al grosimii depozitelor pentru aria Bazinului Dacic atlasul 

paleogeografic Hamor et al.(1988) cuprinde numai date punctuale, menite să dea o vedere 

generală asupra distribuŃiei sedimentelor. 

Recent au apărut două noi atlase paleogeografice de mare amploare: Atlasul Peritethys 

(Dercourt et al., 2000) şi Atlasul Paratethysului (Popov et al., 2004). Tratând probleme la scară 

foarte mare, ambele atlase conŃin foarte puŃine date de grosime a sedimentelor din Bazinul Dacic, 

sau nu abordează deloc acest aspect. 
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2. Grosimea sedimentelor în Bazinului Dacic 

 

După cum rezultă din subcapitolul anterior, numai hărŃile litologice-paleogeografice ale 

României pot oferi suficiente informaŃii privind grosimea sedimentelor în aria dacică. Având girul 

lucrărilor publicate, datele furnizate de hărŃile litofaciale redactate de Emilia Saulea, Ileana 

Popescu şi Jana Săndulescu (1964; 1969) au stat la baza interpretării sedimentologice a 

distribuŃiei sedimentelor în Bazinul Dacic. Pentru verificarea concluziilor obŃinute au fost 

utilizate hărŃile editate de Hristescu et al. (1962 – 1963).  

 

Figura 1. DistribuŃia grosimii sedimentelor sarmaŃian medii şi superioare în Bazinul Dacic. 

Izopahite din Saulea et al. (1969) 
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2.1. Grosimea depozitelor în SarmaŃianul mediu şi superior  
 

Conform izopahitelor trasate de Saulea et al. (1969) pentru intervalul de timp reprezentat de 

SarmaŃianul mediu (partea superioară) şi superior sedimentele acumulate în Bazinul Dacic sunt 

distribuite în două arii cu extindere inegală . 

Cea mai importantă acumulare de sedimente apare în faŃa CarpaŃilor Orientali, din 

extremitatea nordică a ariei dacice până în dreptul zonei de curbură a CarpaŃilor. In această arie 

sedimentară cele mai groase depozite au grosimea de 400 m şi sunt localizate în mod predominant 

în partea centrală a ariei de sedimentare. Se observă o tendinŃă de reducere a grosimii depozitelor 

spre exteriorul CarpaŃilor, până la dispariŃia acestor depozite. 

A doua arie de acumulare a sedimentelor se conturează în extremitatea vestică a Bazinului 

Dacic. Saulea et al. (1969) ilustrează grosimea depozitelor din această arie prin izopahite de 100 

şi 200 m. Cele două izopahite apar în mijlocul arealului sedimentar, sunt concentrice,  izopahita 

de 200 m aflându-se în partea centrală. Se remarcă o zonă îngustă de extindere spre sud a liniilor 

de grosime, până spre periferia sudică a bazinului.  

 

2.2. Grosimea depozitelor în MeoŃian 

 

Pe harta litofacială a MeoŃianului (Saulea et al., 1969) liniile de egală grosime conturează 

două arii separate de distribuŃie a depozitelor. ExistenŃa acestor două arii este similară cu situaŃia 

din SarmaŃianul mediu şi superior, dar în MeoŃian ariile de distribuŃie a grosimii depozitelor sunt 

mult mai apropiate. 

Izopahitele din aria estică sugerează o distribuŃie în evantai larg, cu un nucleu excentric de 

grosime maximă (1200 m) situat în aripa nordică a curburii carpatice. De la acest nucleu grosimea 

depozitelor scade către nord, est şi sud-est spre valori mai mici de 100 m. 

In aria vestică de distribuŃie a sedimentelor meoŃiene izopahitele evidenŃiază lărgirea 

suprafeŃei de sedimentare. Izopahitele descriu mai multe suprafeŃe alungite, care sugerează că 

acumularea sedimentară a fost controlată şi de alŃi factori (probabil tectonici) de cât cei 

depoziŃionali.  Cele mai clare culoare sunt orientate spre est şi spre sud-est, iar o extindere este 

mai vag conturată spre sud-vest. Grosimea maximă a depozitelor (600 m) apare în centrul ariei şi 

în extremitatea sa nordică. Depozitele devin din ce în ce mai subŃiri spre est, sud-est şi sud-vest. 
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Figura 2. DistribuŃia grosimii sedimentelor meoŃiene în Bazinul Dacic.  

Izopahite din Saulea et al. (1969) 
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2.3. Grosimea depozitelor în PonŃianul inferior   

 

Imaginea creată de izopahitele trasate de Saulea et al. (1969) pentru sedimentele ponŃian 

inferioare evidenŃiază două arii distincte ocupate de sedimente, ca şi în cazul perioadelor de timp 

discutate mai sus. Noutatea pe care o aduc izopahitele ponŃian inferioare constă în poziŃia mai 

apropiată a celor două arii depoziŃionale. De asemenea se constată că izopahita de 100 m este 

comună ambelor arii sedimentare. 
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Figura 3. DistribuŃia grosimii sedimentelor ponŃian inferioare în Bazinul Dacic. 
 Izopahite din Saulea et al. (1969) 
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In aria estică izopahitele de 100 şi 200 de metri sunt lobate, conturând mai multe centre 

separate de grosime a sedimentelor. Din motive pe care nu le cunoaştem în frontul zonei de 

curbură Saulea et al. (1969) nu au trasat izopahite pentru sedimentele mai groase de 500 m, dar 

geometria izopahitelor din această zonă sugerează clar că spre CarpaŃi sunt sedimente mai groase. 

Aria vestică este exprimată prin izopahite concentrice, cu grosimi maxime în partea de nord-

vest. Conturul general al izopahitelor de 200 - 500 m prezintă mai multe indentaŃii orientate 

radiar. In ansamblu adânciturile acestor izopahite sunt de acelaşi tip cu cele meoŃiene din aceiaşi 

zonă, dar mai puŃin accentuate. 
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2.4. Grosimea depozitelor în PonŃianul superior-Dacian 

 

 In această perioadă de timp grosimea sedimentelor este în continuare ilustrată (Saulea et al., 

1969) de două seturi separate de izopahite, dar numai pentru grosimi mai mari de 200 m (Saulea 

et al., 1969). 

In PonŃianul superior – Dacian aria estică de distribuŃie a sedimentelor s-a extins mult spre 

vest, ocupând şi centrul Bazinului Dacic. Izopahitele descriu un evantai larg, bine conturat. Ca şi 

în cazul hărŃii litofaciale a PonŃianului inferior Saulea et al. (1969) nu trasează izopahite în spaŃiul 

ocupat de sedimentele cu grosimi mai mari de 900 m din zona de curbură carpatică. 

 

Figura 4.  DistribuŃia grosimii sedimentelor ponŃian superioare în Bazinul Dacic. 

 Izopahite din Saulea et al. (1969) 
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marcate a izopahitelor de 100 şi 200 m. Singura izopahită proprie ariei extrem vestice este cea de 
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comune ambelor arii sedimentare dacice. In ansamblu distribuŃia ponŃian superior – daciană a 

sedimentelor este mai omogenă, datorită extinderii mari a ariei estice şi a restrângerii ariei 

vestice. 

 

2.5. Grosimea depozitelor în Romanian  

 

In partea estică şi centrală a Bazinului Dacic liniile de egală grosime trasate de Saulea et al. 

(1969) pentru depozitele romaniene sugerează un imens evantai sedimentar cu grosime maximă 

în zona de curbură a CarpaŃilor. Caracteristic pentru întreaga perioadă de dezvoltare a Bazinului 

Dacic grosimile sedimentelor se reduc centripetal spre nord-est, est, sud şi sud-est, până la limita 

ariei de acumulare sedimentară. 

In distribuŃia areală a sedimentelor romaniene nu mai apar izopahite proprii ariei vestice a 

Bazinului Dacic. ProeminenŃa sudică a izopahitelor din vestul Bazinului se menŃine şi în timpul 

Romanianului, aceasta fiind singura modalitate de identificare a ariei sedimentare extrem vestice. 

 
Figura 5. DistribuŃia grosimii sedimentelor romaniene în Bazinul Dacic. Izopahite din 

Saulea et al. (1969) 
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2.6. Grosimea depozitelor In Bazinul Dacic de nord  

 

Din motive pe care nu le cunoaştem (posibil de natură stratigrafică) multe dintre hărŃile cu 

izopahite redactate de Saulea et al. (1969) nu evidenŃiază zona cu cele mai mari grosimi, situată la 

curbura CarpaŃilor Orientali (zona Depresiunii Focşani). Aceasta nu a afectat interpretarea 

dinamicii sedimentelor pe baza modelului izopahitelor. Intr-o lucrare recentă Tărăpoancă (2004) 

ilustrează distribuŃia grosimii sedimentelor din nordul Bazinului Dacic, bazându-se pe date 

furnizate de profile seismice (Fig. 6).  

3. Concluzii 

Pe baza datelor furnizate de hărŃile litofaciale redactate de Emilia Saulea, Ileana Popescu şi 

Jana Săndulescu (1964;1969) se pot trage următoarele concluzii privind distribuŃia grosimii se 

dimentelor în Bazinul Dacic: 

- acumularea sedimentelor a  avut loc în două arii separate, situate în estul şi în vestul 

Bazinului Dacic; 

- în cursul evoluŃiei Bazinului Dacic cele două arii de acumulare au fost distincte la începutul 

intervalului (SarmaŃian – Meotian – PonŃian superior), tinzând să se unifice în a doua parte a 

intervalului (Dacian – Romanian); 

- sedimentele Bazinului Dacic sunt mai groase în apropierea CarpaŃilor; grosimea maximă a 

sedimentelor este localizată în zona de curbură a CarpaŃilor pentru aria estică şi în nord-vestul 

Bazinului Dacic în cazul ariei vestice; 

- în toate intervalele de timp pentru care au fost redactate hărŃile litogenetice izopahitele 

trasate de Saulea et al. (1969) indică reducerea grosimii sedimentelor spre exterior faŃă de CarpaŃi 

- aria estică este cel mai mare spaŃiu de acumulare sedimentară al Bazinului Dacic şi în cursul 

dezvoltării Bazinului s-a extins continuu spre vest; 

- aria vestică este mai puŃin importantă de cât aria estică; coordonatele sedimentare (suprafaŃă 

de acumulare şi grosime a sedimentelor) ale ariei vestice se reduc semnificativ în a doua parte 

(Dacian – Romanian) a evoluŃiei Bazinului Dacic. 

Atlasul Hristescu et al. (1962-1963) confirmă faptul, deosebit de important din punctul de 

vedere sedimentogenetic, privind existenŃa celor  două arii dacice de acumulare a sedimentelor.  

Dupa Hristescu et al. (1962 – 1963) grosimile maxime ale sedimentelor apar în zona de curbură 

carpatică pentru aria estică şi în nord-vestul Bazinului Dacic pentru aria vestică, aşa cum indică şi 

datele prezentate de Saulea et al.(1964; 1969). Izoliniile trasate de Hristescu et al. (1962 – 1963) 

indică de asemenea tendinŃa de reducere continuă a grosimii sedimentelor spre exteriorul 
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CarpaŃilor. Spre deosebire de Saulea et al. (1969) pe hărŃile întocmite de Hristescu et al. (1962-

1963) cele două arii de acumulare sedimentară ale Bazinului Dacic nu sunt niciodată complet 

separate.  

  

 

 
Figura 6.  DistribuŃia grosimii sedimentelor în Bazinul Dacic de nord, după date din secŃiuni 
seismice. Simplificat, din Tărăpoancă (2004) 
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Figura 7.  EvoluŃia geometriei sedimentare a acumulării de material detritic în cursul dezvoltării 

Bazinului Dacic. Date din Saulea et al., 1969 
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Figura 8. DistribuŃia grosimii sedimentelor la diverse momente ale evoluŃiei Bazinului Dacic, 

după Hristescu et al. (1962 – 1963) 
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TRANSPORTUL MATERIALULUI SEDIMENTAR IN CURSUL EVOLUTIEI 

BAZINULUI DACIC 

Dan C. Jipa 

     Institutul NaŃional de Geologie şi Geoecologie Marinã (GeoEcoMar), Bucureşti 

 

EvidenŃierea direcŃiilor de transport al sedimentelor în Bazinul Dacic se bazeazã pe câteva 

categorii de date: 

• mãsurãtori ale direcŃiilor de paleocurenŃi;  

• migraŃia frontului de acumulare a sedimentelor în Bazinul Dacic; 

• distribuŃia areală a grosimii sedimentelor; 

• interpretarea hărŃilor litofaciale-paleogeografice. 

 

1. DirecŃii de paleocurenŃi în Bazinul Dacic 

 

 Pentru stabilirea direcŃiilor de paleotransport au fost luate în considerare douã categorii de 

structuri direcŃionale: laminaŃie oblicã şi urme de talpã (mecanoglife). 

Ori de câte ori a fost posibil, pentru mãsurarea laminaŃiei oblice ca structurã direcŃionalã a 

fost utilizatã metoda directã (Jipa, 1967) de măsurare a orientării laminelor oblice văzute în 

secŃiune paralelă cu stratificaŃia generală.  In cazul urmelor de talpã, precum şi în cazul laminaŃiei 

oblice, mãsurarea direcŃiei de curgere a paleocurenŃilor s-a fãcut prin eliminarea efectului generat 

de înclinarea stratelor. Pentru aceasta a fost folosit un dispozitiv de construcŃie proprie, împreunã 

cu busola geologicã. 

In vederea reprezentãrii grafice a mãsurãtorilor efectuate au fost întocmite diagrame-rozetã. 

In dorinŃa de a facilita comparaŃia dintre rozete construcŃia acestora s-a bazat pe numãrul (nu 

procentajul) mãsurãtorilor, pentru fiecare sector al diagramei. 

 

Varsta depozitelor masurate 

 

1.1 DirecŃii de paleocurenŃi în partea de nord a Bazinului  Dacic (stratele de Milcov) 

 

Primele date despre direcŃiile de paleotransport din Stratele de Milcov au fost furnizate de 

Macarovici, Motaş şi Contescu (1967). Autorii menŃionaŃi precizeazã cã toate structurile 
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sedimentare direcŃionale, cu excepŃia ripple marks-urilor, indicã curenŃi ce s-au deplasat de la 

nord spre sud, adică longitudinal faŃã de axa bazinului de sedimentare. 

 

Tabelul 1. Valorile azimutale ale directiilor de curent mãsurate în depozite neogen superioare 
ale Bazinului Dacic de Nord 

 
 

V. SuşiŃa (Câmpuri) 
Nr. pct. 
Obs. 

Azimut Structura 
mãsuratã 

Roca Strat 
(gros în cm) 

1 95 Lam. obl. (met dir.) Gr. med Str. Multiplu 

cca 500 

2 120 
165 

Lam. obl. (met dir.) 
Groove 

Gr. microcgl 400-500 

2 155 Lam. obl. (met dir.) 
2 240 Flute 

Gr. med 400-500 

3 20 Lam. obl. (met dir.) Gr. microcgl Cca 300 
4 205 Groove şi lam obl. Gr. microcgl Cca 600 

 
 

V. Putnei, pct. 11 
Oriz. bazal cu bioglife. Râpã la p sup a versantului 

Nr. pct. 
Obs. 

Azimut Structura 
mãsuratã 

Roca Strat 
(gros în cm) 

 270 Flute  
50 

 265 Flute  40 
 255 Drag + lam obl  ~40 
 240 Flute  ~5 
 265 Flute  ~60 
 220 Flute  ~12 
 222 Flute  35 
 10 Ondul  40 
 0 Ondul  40 
 350    

 
 

V. Putnei, mal stg., pct.11 
Nr. pct. 
Obs. 

Azimut Structura 
mãsuratã 

Roca Strat 
(gros în cm) 

 220 Flute  
~130 

 100 Flute Gr. gros ~200 
 120 Flute Gr. microcgl  in baza ~150 
 185 Flute Gr. microcgl 10-30 
 200 Flute Gr. microcgl 110 polistrat 
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 170 Flute Gr. microcgl Min. 100 
 195 Flute Gr finã ~45 
 170 Crescent Gr. finã ~120 
 240 Crescent Gr. cgl-icã ~200  
 125 Crescent Gr. cgl-icã ~400 
  130 Crescent Gr. med ~70 
 210 Crescent Gr. cgl-icã  
 123 Flute Gr. gros  

 
 

V. Putnei, pct.5, amont de podul spre poduri 
Nr. pct. 
Obs. 

Azimut Structura 
mãsuratã 

Roca Strat 
(gros în cm) 

 210 Urme de eroz. Gr 
~200 

     
 
 

V. Putnei, pct.6, la podul spre poduri 
Nr. pct. 
Obs. 

Azimut Structura 
mãsuratã 

Roca Strat 
(gros în cm) 

 220 Flute Gr 
~200 

     
 
 

V. Putnei, între pct. 6 şi 7 
Nr. pct. 
Obs. 

Azimut Structura 
mãsuratã 

Roca Strat 
(gros în cm) 

 370 Flute Gr. med. 
 

 200 Drag şi prod Gr. slab micro ~250 
 
 

V. Putnei, pct 7, amont Tichiliş 
Nr. pct. 
Obs. 

Azimut Structura 
mãsuratã 

Roca Strat 
(gros în cm) 

 65 Flute Gr.med 
 

 270 Flute Gr 
~250 

 265 Flute Gr.med  
 288 Flute Gr.med 

~150 
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V. Putnei, pct 7, 
Nr. pct. 
Obs. 

Azimut Structura 
mãsuratã 

Roca Strat 
(gros în cm) 

    
 

 
 

V.Milcovului, confl. cu p. Andreiasului 
Oriz. bazal cu bioglife 

Nr. pct. 
Obs. 

Azimut Structura 
mãsuratã 

Roca Strat 
(gros în cm) 

 105 Lam. obl. Gr. med 
~45 

 180 Flute Gr 
65 

 240 Şant eroz. Gr ~90 
 

 
 
 

V. Milcovului, confl. cu p. Reghiu 
Nr. pct. 
Obs. 

Azimut Structura 
mãsuratã 

Roca Strat 
(gros în cm) 

 210 Flute Gr 
~120 

 220 Flute Gr 
~100 

 165 Flute Gr. cgl în bazã 
 

 210 Crescent Gr, cgl. În bazã ~250 
 215 Crescent Gr. med ~200 

 
 

Berca, v.Buzãului 
Nr. pct. 
Obs. 

Azimut Structura 
mãsuratã 

Roca Strat 
(gros în cm) 

 265 Lam. obl., met.dir. Gr 
~25 

 40 Lam. obl., met.dir. Gr.f 
~60 

 320 Lam. obl., met.dir. Gr.f 
~80 

 310 Lam. obl., met.dir. Gr.ff 
~80 

 320 Lam. obl., met.dir. Gr.f 30 
Meotian ?330 Lam obl. Gr. ff 30 
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V. Slãnic de Buzãu, pct. 2, Mânzãleşti 

(aval de primãrie) 
Nr. pct. 
Obs. 

Azimut Structura 
Mãsuratã 

Roca Strat 
(gros în cm) 

 175 Flute Gr. med 
45 

 223 Flute Gr. med 
140 

 
 

V. Râmnicul Sãrat, nord Dumitreşti, pct 101 
Nr. pct. 
Obs. 

Azimut Structura 
Mãsuratã 

Roca Strat 
(gros în cm) 

 ~200 Lam. obl. Nis. med 
20 

 
 

Oneşti, sat Valea Mare (fost Râpile) 
V. Benea (V.Mare). Meot (dupã Drãghici) 

Nr. pct. 
Obs. 

Azimut Structura 
mãsuratã 

Roca Strat 
(gros în cm) 

 50 Lam. obl. Met.dir.  
 

 30 Lam. obl.   
 95 Lam. obl. Aprox   
 10 Lam. obl. F. aprox   
 85 Lam. obl. F. aprox.   
 85 Lam. obl. Met.dir.neclar   
 70 Lam. obl. Met.dir.neclar   
 215 Flute  Min. 100 

 
 

Mãsurãtorile de paleocurenŃi efectuate de noi în Stratele de Milcov, în zona dintre V.SuşiŃei la 

nord şi Valea Buzãului la sud sunt prezentate în Fig. 1 şi în Tabelul 1. In diagrama-rozetã 1A se 

poate observa existenŃa unei zone de maxim, net dominantã, care indicã paleocurenŃi cu direcŃii 

de curgere de la nord spre sud. In acest mod sunt confirmate rezultatele obŃinute de Macarovici et 

al. (1967) privind paleotransportul în Stratele de Milcov.  

Este de subliniat cã pe lângã direcŃiile nord-sud, dominante, existã şi direcŃii de paleocurenŃi 

în alte sensuri. Mai importante par sã fie cele spre vest-sud-vest, sud-est şi spre est. Un maxim 

secundar evidenŃiază direcŃii de curgere spre vest-nord-vest. Au fost înregistrate şi direcŃii spre 

nord, opuse sensului dominant de curgere. 
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In figurile 1B şi 1C sunt reprezentate separat direcŃiile de paleocurenŃi bazate pe mãsurarea 

orientãrii mecanoglifelor şi cele care au rezultat prin măsurarea orientării laminaŃiei oblice. 

DistribuŃia orientãrii mecanoglifelor (cele mai sigure îndicatoare ale direcŃiei paleocurentului) 

confirmã toate direcŃiile menŃionate mai sus.  

In cazul laminaŃiei oblice orientãrile dominante sunt spre VSV şi spre est, direcŃiile de la nord 

spre sud fiind foarte slab reprezentate. Subliniem că diagrama orientării laminaŃiei oblice se 

bazează pe un număr redus de măsurători şi semnificaŃia sa statistică este redusă. 

Pentru investigarea unor semnificaŃii suplimentare au fost comparate direcŃiile de 

paleocurenŃi ale depozitelor corespunzãnd depozitelor cu urmãtoarele categorii de granulaŃie (Fig. 

1D): gresii fine şi foarte fine, gresii mediu granulare şi gresii grosiere şi microconglomeratice. Se 

constatã cã materialul arenitic fin şi foarte fin (numai şase mãsurãtori, deci confidenŃa acestei 

concluzii este redusă) prezintã o direcŃie dominantã de deplasare spre vest (Fig. 1D1). Materialul 

arenitic mediu granular este foarte dispersat ca direcŃii de paleotransport (Fig. 1D2), pe când 

materialul cel mai grosier (arenite grosiere şi rudite) este concentrat pe douã direcŃii de 

paleotransport: în principal spre sud şi (mai puŃin proeminent) spre SSE (Fig. 1D). 

ComparaŃia între direcŃiile de paleocurenŃi distribuite dupã grosimea stratelor (Fig. 1E) pare 

sã ofere cele mai puŃine informaŃii. Sunt reprezentate principalele direcŃii de paleocurenŃi reliefate 

de diagrama rozetã din figura 5A. Eventualele variaŃii ar putea reprezenta efectul numãrului de 

mãsurãtori. 

S-a observat cã în orizontul bazal al secvenŃei stratigrafice investigate predominã direcŃiile 

dirijate de la est spre vest. Acest fapt apare atât pe Valea Buzãului, la Berca, cât şi pe Valea 

Putnei, la Valea Sãrii. 

Datele existente pânã în prezent subliniazã faptul cã Stratele de Milcov reprezintã un mediu 

de sedimentare acvatic de adâncime foarte redusã. Se ştie cã în aceastã situaŃie divagaŃia 

curenŃilor este întensã, având ca rezultat o importantã dispersare a direcŃiilor de curent locale. In 

consecinŃã, direcŃiile obŃinute în Stratele de Milcov ar putea reprezenta o etalare în jurul uni 

direcŃii unice de transport de la nord la sud. 

Principalul argument împotriva unei astfel de interpretãri este tabloul oferit de direcŃiile de 

paleotransport ale materialului arenitic grosier şi ruditic. CurenŃii capabili sã transporte acest tip 

de material sunt rapizi şi puternici şi –în consecinŃã- sunt puŃin predispuşi la divagaŃii locale 

importante. In mod similar, dar cu mai puŃinã siguranŃã, se pot interpreta şi direcŃiile rezultate din 

stratele groase. 
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Figura 1. Directii de paleocurenti masurate in partea de nord a Bazinului Dacic 
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In concluzie suntem de pãrere cã existã mai multe direcŃii principale de transport în Stratele 

de Milcov şi anume: 

• direcŃia principalã de la nord spre sud, longitudinalã faŃã de axa bazinului; 

• direcŃii secundare spre vest (mai precis spre vest-sud-vest şi vest-nord-vest) şi spre est şi est-

sud-est, care asr putea reprezenta paleocurenŃi transversali fatã de axa bazinului de sedimentare. 

Desigur cã nu orice mãsurãtoare azimutalã singulară poate fi luatã în considerare, datoritã 

efectului potenŃial al divagaŃiei locale a curenŃilor transportori de material detritic. DirecŃiile 

longitudinale şi transversale menŃionate mai sus sunt reliefate prin tendinŃa de grupare a mai 

multe mãsurãtori. 

VariaŃia direcŃiilor de aport pare sã fie prezentã nu numai în spaŃiu ci şi în timp. In sprijinul 

acestei afirmaŃii pledeazã predominanŃa curenŃilor direcŃionaŃi spre vest din baza secvenŃei 

stratigrafice investigate; dar această concluzie nu este suficient de bine argumentată. 

 

 1.2. DirecŃii de paleocurenŃi în partea centralã şi de vest a Bazinului Dacic 

 

Pentru determinarea direcŃiilor paleocurenŃilor transportori de material clastic, au fost 

efectuate mãsurãtori a orientãrii structurilor sedimentare polare în zonele valea Bãdislava (vest de 

Curtea de Argeş), zona dintre vãile Otãsãu şi OlteŃ (sud de Horezu) şi valea Morii (vest de Turnu 

Severin). 

Datele ce privesc sistemul de paleotransport  în depozitele meoŃian – daciene din zona vãii 

Bãdislava – Topolog (Fig. 2) prezintã azimuturi ce sunt larg dispersate în jurul direcŃiei de 

curgere spre sud, între direcŃii spre vest-sud-vest şi direcŃii spre est-sud-est. Examinarea 

diferenŃiatã a direcŃiilor corespunzãtoare anumitor domenii de granulaŃie este mai edificatoare. Se 

constatã cã direcŃiile de paleocurenŃi mãsurate în depozite fin şi mediu granulare prezintã valori 

dominante de curgere cu maxime (clase modale) spre vest-sud-vest şi sud-vest; dar persistă si 

direcŃiile spre sud şi sud-est. In contrast, paleocurenŃii mãsuraŃi în depozite grosier granulare 

(arenite grosiere şi rudite fine) prezintã valori dominante spre sud-sud-est şi spre sud şi un maxim 

secundar spre est. 
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Figura 2.  Directii de paleocurenti in depozitele neogen superioare  

din zona Vaii Topologului 
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Figura 3. Directii de paleocurenti in depozitele sarmatian – romaniene  

din zona cuprinsa intre vaile Otasau si Oltet (judetul Valcea) 

 

 

 

 

 

In depozitele sarmaŃian-romaniene de la sud de Horezu (Fig. 3A) predomină net direcŃia de 

curgere spre sud-sud-vest şi în subsidiar direcŃia spre sus-sud-est. DirecŃiile de paleocurenŃi  

mãsurate în sedimente arenitice fin şi mediu granulare (Fig. 3A şi 3B) sunt dirijate dominant spre 

sud-vest şi sud-sud-vest. PaleocurenŃii determinaŃi din depozitele arenitice grosiere şi micro-

pietrişoase evidenŃiază douã direcŃii predominante de de transport sedimentar: spre sud-sud-vest 

şi spre sud-vest (Fig 3B). 
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Mãsurãtorile de paleocurenŃi colectate din partea centralã a Bazinului Dacic (între valea 

Argeşului şi valea OlteŃului) prezintã informatii care pot fi interpretate astfel: 

• direcŃia principalã de curgere a paleocurenŃilor este oblicã faŃã de axa bazinului, în medie 

spre  sud-vest; 

• având în vedere direcŃiile indicate de structurile de curenŃi mãsurate în depozite grosiere 

(mai ales spre SE – SSE) şi de evantaiul larg de direcŃii spre sud (minoritare ca frecvenŃã) putem 

considera cã paleocurenŃii au evoluat iniŃial spre sud, iar într-o fazã ulterioarã au virat spre sud-

vest. 

Cãteva mãsurãtori de paleocurenŃi au fost efectuate în depozitele sarmaŃiene din vale Morii 

(vest de Turnu Severin). Azimutul acestor direcŃii variazã între 120o şi 130o, evidenŃiind 

transportul sedimentelor în partea extrem vestică a Bazinului Dacic. 

 

1.3. MigraŃia frontului de acumulare a sedimentelor în cursul evoluŃiei Bazinului Dacic 

 

Studiul sedimentogenetic al Bazinului Dacic a beneficiat de un ajutor substanŃial oferit de 

atlasul litofacial al Neogenului din România, întocmit de Emilia Saulea, Ileana Popescu şi Jana 

Sandulescu şi publicat în anul 1969. HărŃile litofaciale ale atlasului prezintă şi date privind 

distribuŃia grosimii sedimentelor, incluzănd hărŃi cu izopahite ale ariei Bazinului Dacic. 

ExistenŃa informaŃiilor asupra grosimii sedimentelor ne-a permis să dezvoltam un studiu al 

migraŃiei în timp şi spaŃiu a acumulării sedimentare în bazinul Dacic. Pentru completarea şi 

verificarea îmaginilor obŃinute am utilizat date de paleocurenŃi pre cum şi informaŃii furnizate de 

secŃiuni seismice publicate de Tărăpoancă (2004). 

1.3.1. Metodologie 

 Dispunând de hărŃi cu izopahite la diverse intervale stratigrafice investigaŃia s-a bazat pe 

compararea poziŃiei unei perechi de izopahitel de aceiaşi valoare, care aparŃineau depozitelor din 

două perioade de timp succesive. Fiecare dintre cele două izopahite conturează  aria de acumulare 

a sedimentelor de o anumită grosime, acumulate într-o anumită perioadă de timp. Prin 

compararea celor două arii rezultă modificările produse prin extinderea sau retragerea spaŃiului de 

acumulare sedimentară dintre cele două perioade de timp. 

DistribuŃia grosimii sedimentelor în Bazinul dacic a fost examinată în intervalele stratigrafice 

pentru care au existat hărŃi litofaciale cu izopahite (Saulea et al, 1969): SarmaŃian mediu şi 

superior, MeoŃian, PonŃian inferior, PonŃian superior-Dacian şi Romanian. 
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In prima fază a avut loc un proces de selecŃie a izopahitelor care reprezintă cel mai fidel 

dinamica frontului acumulării sedimentare.In acest scop au fost comparate izopoahite 

reprezentând valori diferite ale grosimii sedimentelor (100m, 200m şi 300m). 

1.3.2. O izopahită care evidenŃiază frontul acumulării sedimentare 

Bazinul Dacic a primit cea mai mare parte a materialului clastic din zona catenei carpatice 

(sudul CarpaŃilor Orientali şi CarpaŃii meridionali). In consecinŃă aria de acumulare a materialului 

clastic s-a dezvoltat din spre CarpaŃi spre exteriorul acestora.  Dinamica proceselor bazinale de 

acumulare a sedimentelor este cel mai bine evidenŃiată de migraŃia zonei frontale a ariei majore în 

care se depune materialul detritic. Investigarea modului de umplere cu sedimente a Bazinului 

Dacic îşi propune să cunoască deplasarea frontului de acumulare sedimentară prin urmărirea 

deplasării unei izopahite de la periferia ariei de sedimentare. 

 In condiŃiile echidistanŃei de 100 m a hărŃilor cu izopahite întocmite de Saulea et al. (1969) 

este necesar să alegem linia de egală valoare a grosimii sedimentelor care ar putea reflecta mai 

fidel poziŃia frontului de acumulare sedimentară. Pentru a decide care este izopahita cea mai 

semnificativă pentru scopul investigaŃiei noastre, am urmărit în paralel evoluŃia în timp a 

izopahitelor de 100m, 200m şi 300m, situate în zona periferică de avansare a acumulării 

sedimentelor. 

Procesul de selectare a celei mai semnificative izolinii de grosime a sedimentelor s-a bazat pe 

compararea migraŃiei celor trei izopahite periferice, în toate perioadele de timp pentru care au 

existat informaŃii pertinente.  In figura 4 fiecare dintre aceste izopahite este suprapusă peste 

izopahita similară din perioada de timp anterioară.  

Această construcŃie oferă un criteriu practic şi elocvent de apreciere a deplasării în timp a 

izoliniilor urmărite. 

In comparaŃie cu distribuŃia depozitelor sarmaŃian medii şi superioare, în timpul MeoŃianului 

sedimentarea în Bazinul Dacic se extinde mai ales spre est şi/sau sud-est. Izopahitele de 100m şi 

200m ilustrează în aceiaşi măsură acest fapt (Fig. 4, A1 şi A2). In cazul grosimii de 300 m a 

sedimentelor nu sunt date dsisponibile pentru vestul Bazinului (Fig. 4 C1).  
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Figura 4. Comparatie intre arii de acumulare sedimentara din  perioade succesive de 
timp,bazata pe pozitia izopahitelor de 100m, 200m si 300m grosime a sedimentului (trasatede 

Saulea et al., 1969). Cursurile de apa sunt trasate pentru localizare geografica. 
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Pe harta litofacială a PonŃianului inferior dinamica acumulării sedimentare este indicată de 

deplasări ale celor trei izopahite periferice spre sud în partea vestică a Bazinului şi spre vest/sud-

vest în partea centrală.  Modelul acestor izopahite este diferit în funcŃie de numărul traseelor 

(segmentelor) de izolinii (Fig. 4 B1-B2-B3).  

 

Figura 5. Distributia grosimii sedimentelor in faza initiala de existenta a Bazinului Dacic 

(Sarmatian mediu -partea superioara- si superior) 

 

 

    A. Harta cu izopahite a depozitelor sarmatian medii si superioare (din Saulea et al., 1969).  

     B. Acumularea sedimentara sarmatian mediu si superioara evidentiata de izopahita de 200 m. 

                Cursurile de apa si localitatile au fost trasate pentru localizare geografica. 

 

 

Pentru perioada PonŃian superior – Dacian izopahitele de 100 şi 200 m prezintă contururi şi 

deplasări similare. In vestul Bazinului, izopahita de 300 m este esenŃial diferită (Fig. 4 C3). 

Extinderea sedimentelor romaniene este redată în mod similar de toate cele trei izopahite pe 

care le urmărim (Fig. 4, D1-D2-D3). 

ObservaŃiile de mai sus subliniază faptul că toate izopahitele periferice examinate (100m, 

200m şi 300m) sugerează distribuŃii şi deplasări sedimentare cu semnificaŃii  concordante. 

Aceasta arată că metodologia aleasă pentru învestigare este corectă. 
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De cele mai multe ori izopahitele de 100m şi 200m ale unei anumite perioade de timp au 

aspect şi poziŃii similare. Izopahita de 300 m creiază  uneori lacune  de informaŃie pentru partea 

vestică a Bazinului Dacic. 

In concluzie izopahitele de 100m şi de 200m par să fie cele mai indicate pentru urmărirea 

migraŃiei în timp şi spaŃiu a frontului depoziŃional în Bazinul Dacic. Dintre acestea alegem 

izopahita de 200m pentru dezvoltarea studiului, considerând că datorită poziŃiei sale puŃin spre 

interiorul ariei de acumulare sedimentară ar putea evidenŃia aspecte mai semnificative ale 

dinamicii distribuŃiei bazinale a sedimentelor. 

1.3.3. MigraŃia frontului de acumulare a sedimentelor în Bazinul Dacic 

In faza de la începutul existenŃei Bazinului Dacic (SarmaŃian mediu şi superior după Saulea et 

al., 1969) sedimentele detritice de origină carpatică s-au acumulat în două arii separate, situate în 

estul şi în vestul Bazinului (Fig 5). Harta cu izopahite (Fig. 5A) ilustrează distribuŃia grosimii 

sedimentelor dacice. Pentru a marca partea frontală a acumulării sedimentare am figurat ariile 

sedimentare ale Bazinului Dacic prin izopahita de 200 m (Fig. 5B). 

Având ca termen de comparaŃie izopahita de 200 m a depozitelor sarmaŃian medii şi 

superioare constatăm că în MeoŃian (Fig. 6 A) acumularea sedimentelor s-a extins spre sud-est în 

aria estică şi spre est în aria vestică. Depozitarea materialului clastic în două arii separate, 

reprezintă şi în timpul MeoŃianului principala caracteristică a acumulării sedimentare în Bazinul 

Dacic.  

In timpul PonŃianului inferior frontul sedimentar se deplasează în mod diferit în cele două arii 

depoziŃionale ale Bazinului Dacic (Fig. 6 B). In partea de est şi de sud a ariei estice a Bazinului 

Dacic cea mai mare parte a izopahitei de 200 m a sedimentelor ponŃian inferioare a rămas în 

interiorul zonei conturate de izopahita similara meoŃiană. Aceasta înseamnă că în această zonă 

predomină retragerea frontului depoziŃional. In contrast, în partea vestică a ariei dacice de est 

izopahita ponŃian inferioară depăşeste mult spre vest izopahita meoŃiană echivalentă. Acest 

caracter evidenŃiază avansarea dramatică spre vest a acumulării sedimentare, pe un front cu lăŃime 

redusă. 

In timpul PonŃianului inferior aria sedimentară vestică a Bazinului Dacic cunoaste o extindere 

importantă spre sud (Fig. 6B), Prin comparaŃia intre izopahitele de 200 m putem preciza că 

concomitent cu extinderea sudică a avut loc şi o retragere importantă spre vest a ariei de 

acumulare sedimentară din aria dacică de vest. 
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Figura 6. Comparatie intre ariile majore de acumulare sedimentara din perioade succesive 
de timp, bazata pe pozitia izopahitelor de 200m  grosime a sedimentului  

(din  Saulea et al., 1969). 

                Cursurile de apa si localitatile au fost trasate pentru localizare geografica. 

 

 

 

Sm= Sarmatian mediu/superior, Me= Meotian,  

Pt1= Pontian inferior, Pt2 = Pontian superior-Dacian, Rm= Romanian 
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Izopahita de 200m a depozitelor ponŃian superior-daciene este unitară pentru întreg Bazinul 

Dacic.  Faptul ca grosimea de 200m este marcată de o singură linie (Fig. 6C), arată că începând 

din această perioadă de timp în Bazinul Dacic există o singură arie de acumulare sedimentară. 

ComparaŃia cu izopahitele ponŃian inferioare scoate în evidenŃă următoarele deplasări ale 

frontului acumulării sedimentelor care au avut loc în timpul PonŃianuli superior şi al Dacianului 

(Fig. 6C): 

• se observă o împortantă deplasare laterală spre vest a frontului sedimentar, în partea 

central-vestică a Bazinului Dacic, continuând migraŃia sedimentară laterală începută în PonŃianul 

inferior; 

• frontul acumulării sedimentare avansează moderat si spre sud-est, în partea estică a 

Bazinului Dacic; 

• în extremitatea vestică a bazinului Dacic artia conturată de izobata de 200m se restrănge 

şi se retrage semnificativ spre nord.  

Din relaŃiile celor două izolinii de 200m grosime se poate conclude că în timpul 

Romanianului avansarea frontului de acumulare a sedimentelor s-a concentrat în zona central-

vestică a Bazinului Dacic (Fig. 6D). In această zonă frontul depoziŃional    romanian s-a 

deplasat spre sud. In partea extrem vestică izopahita romaniană de 200m s-a  retras spre nord-

est, marcând continuarea retragerii ariei de acumulare sedimentară constatată în intervalul de 

timp precedent. 

 

3. Transportul sedimentelor în Bazinul Dacic după distribuŃia areală a grosimii 

sedimentelor 

 

DistribuŃia areală a grosimii sedimentelor, exprimată prin harta cu izopahite, include elemente 

care oferă informaŃii privind direcŃia de transport a sedimentelor. ExistenŃa hărŃilor cu izopahite 

întocmite de Saulea et al. (1969) permite aprecierea sistemului de transport sedimentar în mai 

multe momente ale dezvoltării Bazinului Dacic. 

DirecŃiile de transport obŃinute prin interpretarea distribuŃiei grosimii sedimentelor în Bazinul 

Dacic se bazează mai ales pe două categorii de caractere ale hărŃii cu izopahite: elemente frontale 

şi elemente alungite (lobi). Determinarea direcŃiilor de transport a necesitat deseori cunoştinŃe 

existente din alte surse privind ariile-sursă şi tendinŃe de transport sedimentar. 

Elementele frontale se referă la grupări de segmente alungite şi paralele ale izoliniilor de grosime 

a sedimentelor. Acestea reprezintă frontul de avansare a corpului sedimentar. Cănd această 
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calitate este destul de clară, direcŃia de transport al sedimentelor este perpendiculară pe alungirea 

elementelor frontale. Sensul de avansare a frontului de acumulare este dat de succesiunea 

izoliniilor  de grosime a sedimenteler (de la izopahite de grosime mai mare spre cele de grosime 

mai mică) (Fig. 7). Elementele frontale pot fi quasi-drepte, aşa cum apar izopahitele depozitelor 

romaniene din partea centrală a Bazinului Dacic (Fig. 7A). In cazul depozitelor PonŃian superio – 

Daciene ale Bazinului Dacic elementul frontal utilizat este larg ondulat (Fig. 7B). In ambele 

cazuri acumularea sedimentară din aria estică a Bazinului Dacic sugerează un mare con 

sedimentar, ceea ce constituie un element suplimentar de confidenŃă pentru trasarea direcŃiei de 

transport. 

 

Figura 7. Elemente de sedimentare frontala (aria estica de acumulare sedimentara a Bazinului 

Dacic) care apar pe hartile cu izopahite (Saulea et al., 1969) 
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Figura 8. Lobi sedimentari la scara mare in partea vestica a Bazinului Dacic si directiile 
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HărŃile cu izopahite ale depozitelor neogen superioare din Bazinul Dacic evidenŃiază mai 

multe elemente alungite, care reprezintă lobi sedimentari la scară mare. Cele mai multe exemple 

de acest tip se recunosc în aria vestică de acumulare sedimentară a Bazinului Dacic (Fig. 8). 

DirecŃia de transport a sedimentelor este paralelă cu axul longitudinal al lobilor sedimentari.  

Sensul în care au fost transportate sedimentele care formează lobi este mai greu de stabilit. 

Dacă lobii au luat naştere ca forme de relief pozitiv, sensul deplasării sedimentelor este din spre 

izopahitele de grosime mai mare spre izopahitele de grosime mai mică. Acesta este cazul lobilor 

care constitue terminaŃia sud-vestică a marelui con sedimentar din aria estică de acumulare a 

Bazinului Dacic. Dacă lobii conturaŃi de modelul izopahitelor sunt caractere sedimentare de 

colmatare (constituite prin umplerea reliefului negativ) dsensul deplasării sedimentelor este de 

cele mai multe ori dinspre izopahitele de grosime mai mică spre izopahitele de grosime mai mare. 

Din acerst motiv vectorii care indică transportul sedimentelor sunt mai greu de trasat în aria 

vestică de acumulare sedimentară a Bazinului Dacic. In zona extrem vestică a Bazinului Dacic 

sensul deplasării sedimentelor după modelul izopahitelor se bazează în parte şi pe informaŃii care 

sugerează că in zona extrem vestică a Bazinului Dacic  în timpul MeoŃianului nu sunt date care ar 

indica existenŃa unui relief depresionar; iar în timpul Romanianului relieful depresionar a fost 

colmatat.  

 

4. Aporturi de material clastic din surse sudice după date litofaciale - 
paleogeografice 
 

In aria Bazinului Dacic observaŃiile geologice directe, din zona de aflorare a depozitelor 

neogene, sunt restrânse la zona din apropierea CarpaŃilor. Toate informaŃiile sedimentologice 

privind depozitele din partea sudică a Bazinului Dacic trebuie să se bazeze pe date furnizate de 

foraje. In această situaŃie se află şi  informaŃiile referitoare la aportul de sedimente furnizat de arii 

sursă situate în partea sudică a Bazinului. HărŃile paleogeografice - litofaciale constituie una 

dintre puŃinele posibilităŃi de investigare a acestui subiect. 

Cel mai direct mod de a surprinde existenŃa unui aport de sedimente provenit din sudul 

Bazinului Dacic este prin existenŃa unui litofacies comparativ mai grosier granular la limita 

sudică a Bazinului Dacic. Această situaŃie poate fi sesizată pe hărtile paleogeografice ale 

Bazinului Dacic care includ şi date litofaciale, aşa cum sunt hărŃile intocmite de Saulea et al. 

(1969) şi Hamor et al., 1988.  

Harta `paleogeografică a PonŃianului (Saulea et al., 1969; Hamor et al., 1988) oferă informaŃii 

privind faciesuri mai grosier granulare existente în două zone din partea sudică a Bazinului Dacic. 
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Figura 9.  Aport de material sedimentar din surse sudice in timpul Pontianului. 

Date dupa harta paleogeografica a Pontianului (6.5 - 5.8 Ma) 

 intocmita de Hamor et al. (1988) 
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In partea sud-vestică a Bazinului Dacic, imediat la vest de actuala confluenŃă dintre Dunăre şi 

Jiu, Bazinul Dacic se prelungeşte spre sud cu un facies nisipos (Fig. 9). La nordul acestei zone 

litofaciesul este mai fin granular, deci materialul nisipos din extremitatea sud-vestică provine 

dintr-o sursă sudică.  

Pe aceiasi hartă paleogeografică a PonŃianului în partea sud-estică a bazinului a fost conturată 

o zonă nisipoasa şi pietrişoasă (Marinescu et al., în  Hamor et al., 1988) la contactul cu ridicarea 

dobrogeană. Spre nord-vest şi sud de această zonă sunt semnalate depozite mai fin granulare. In 

consecinŃă, putem considera că materialul nisipos-pietrişos provine din sursa sud-estică, 

dobrogeană (Fig. 9). 

Inainte de PonŃian, la periferia sudică a Bazinului Dacic nu apar indicaŃii de activitate a unor 

surse sudice de material clastic. Din contra, la limita sudică a zonei sud-vestice pe harta 

paleogeografică a MeoŃianului Hamor et al., 1988) sunt menŃionate calcare salmastre, ceea ce 

indică absenŃa influxului de material detritic de provenienŃă sudică. 

ExistenŃa influxurilor sudice de material clastic este semnalată şi în cursul Dacianului şi al 

Romanianului (Saulea et al., 1969; Hamor et al., 1988). Pe hărŃile PonŃainului superior – Dacian 

(Fig. 10) şi Romanianului (Fig.11) în sud-vestul şi sud-estul Bazinului Dacic apare material 

detritic comparativ mai grosier de cât in zonele învecinate. Aceste date evidenŃiază prezenŃa 

aporturilor sedimentare sud-vestice şi sud-estice.  

In ansamblu, după date furnizate de hărŃile paleogeografice – litofaciale în sudul Bazinului 

Dacic au funcŃionat arii-sursă de material clastic începând din PonŃian, până în Romanian. Aria-

sursă balcanică (moesică) era situată în sud-vestul Bazinului. Cele mai clare date privind rolul de 

arie-sursă al ridicării dobrogeane provin din distribuŃia depozitelor ponŃiene, unde a fost conturată 

şi o mică arie cu material pietrişos (Fig. 9). In general aporturile sudice nu creiază o imagine 

morfologică proprie a distribuŃiei grosimii sedimentelor pe harta cu izopahite, probabil datorită 

faptului că grosimea sedimentelor este mai mică de 100 m, echidistanŃa hărŃilor cu izopahite 

întocmite de Saulea et al. (1969). 

Este de remarcat faptul între locaŃiile faciesurilor mai grosier granulare de provenienŃă sudică  

din sud-vestul şi sud-estul Bazinului Dacic există o arie cu sedimente mai fine care apare în 

intervalele de timp ponŃiene şi mai noi (Fig. 9, 10, 11).  
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Probabil că această zonă a avut relief coborât şi nu a putut funcŃiona ca arie sursă de particule 

clastice. Totuşi, pe harta paleogeografică a Romanianului întocmită de Hamor et al. (1988) apare 

o acumulare pietrişoasă cu extindere foarte mică, care sugerează un posibil aport local de material 

detritic în interiorul zonei în discuŃie. 

  

5. Interpretarea datelor privind direcŃiile de transport al sedimentelor 

în cursul evoluŃiei Bazinului Dacic 

 

5.1. TendinŃe majore ale sistemul de paleocurenŃi în Bazinului Dacic 

In partea centrală a Bazinului Dacic tendinŃa longitudinală de curgere pare să fie întreŃinută 

prin virarea spre sud-est şi sud-sud-est a curenŃilor transversali. TendinŃa de curgere longitudinală 

spre sud (în partea nordică a Bazinului) şi apoi spre sud-vest sau vest-sud-vest (în partea centrală) 

se manifestă pe cea mai mare parte a arealului Bazinului Dacic.  

ConfidenŃa interpretării sistemului de paleocurenŃi. ConstrucŃia imaginii privind sistemul de 

paleocurenŃi care a acŃionat în Bazinul Dacic include câteva puncte slabe care delimitează gradul 

de încrederea ce se poate acorda concluziei generale la care s-a ajuns. 

 

Figura 13.  Directii de paleocurenti in functie de varsta depozitelor in depozitele sarmatian - 

romaniene din zona cuprinsa intre vaile Otasau si Oltet (judetul Valcea) 
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Figura 14.  Tabloul integrat al sistemului de transport al sedimentelor in momente succesive 
ale dezvoltarii Bazinului Dacic 

Tipuri de directii de transport sedimentar: a- din interpretarea hartii cu izopahite; b- din compararea 
izopahitelor in perioade de timp succesive; c- din interpretarea hartilor litofaciale-paleogeografice;   d- 
dupa date seismice (din Tarapoanca, 2004); e- linii de egala grosime a sedimentelor - izopahite in metri 
(din Saulea et al., 1969); f- aria de acumulare a sedimentelor a Bazinului Dacic (dupa Saulea et 
al.,1969). 
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Cea mai importantă limitare a gradului de confidenŃă rezultă din faptul că 

măsurătorile de paleocurenŃi au fost efectuate în aflorimente, care apar numai pe 

marginea nordică a Bazinului Dacic. Această restrângere areală se resfrânge asupra 

imaginii generale construite prin analiza şi sinteza măsurătorilor individuale. Din acest 

motiv datele de paleocurenŃi trebuie confruntate cu informaŃii privind transportul 

sedimentelor care provin din partea internă a Bazinului. 

In depozitele neogen superioare ale Bazinului Dacic determinarea direcŃiilor de 

paleocurenŃi este relativ dificilă, datorită disponibilităŃii reduse a condiŃiilor care permit 

măsurarea corectă a structurilor de curent. Din acest motiv, comparativ cu extinderea 

mare a ariei Bazinului Dacic, dispunem de un număr relativ mic de măsurători de 

paleocurenŃi. In aceste condiŃii examinarea semnificaŃiei unor anumite categorii de date 

privind paleocurenŃii dacici devine nesigură pentru că se bazează pe un număr prea mic 

de măsurători (a se vedea figurile 1D1, 5D1, 3B3, 3C5). 

Datorită numărului relativ redus de măsurători de paleocurenŃi, pre cum şi a 

deficienŃelor de natură stratigrafică, direcŃiile de paleocurenŃi sunt prezentate global, nu 

pe categorii de vârstă geologică. Considerăm că această abordare pierde unele aspecte de 

etapă importante, dar direcŃiile principale de paleocurenŃi au persistat în cursul evoluŃiei 

Bazinului Dacic, deci nu se introduc date eronate prin utilizarea diagramelor de curenŃi 

generale. Ca exemplu al motivelor pentru care s-a utilizat prezentarea globală a directiilor 

de paleocurenŃi este Figura 13. Din această figură rezultă că unele diagrame de curenti 

întocmite pe intervale stratigrafice se bazeaza pe date insuficiente (Fig. 13) si ar putea fi 

nesemnificative. De asemenea din Figura 9 rezultă persistenta direcŃiilor de transport 

dominant sudice în toate intervalele de timp considerate.  

 

5.2. Un tablou integrat al sistemului de transport al serdimentelor în Bazinul Dacic 

 

Pentru a realiza o imagine de ansamblu a sistemului de transport sedimentar care a 

acŃionat în Bazinul Dacic, a fost necesar să se utilizeze o varietate de informaŃii 

referitoare la aspectul regional al deplasării materialului sedimentar. Aceste informaŃii 

provin din (a) interpretarea hartilor cu izopahite întocmite de Saulea et al. (1969), (b) 

compararea  izopahitelor in perioade de timp succesive şi (c) din interpretarea hartilor  
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litofaciale-paleogeografice (Saulea et al., 1969; Hamor, 1988). Aceste date au fost 

suplimentate cu direcŃii de deplasare a sedimentelor bazate structuri majore de progradare 

relevate de profile seismice (Tarapoanca, 2004).  

Imaginea integrată a deplasării materialului detritic care a intrat în aria Bazinului Dacic este 

reprezentată în Figura 14. 

 

Figura 15. Etape majore de acumulare sedimentara in cursul dezvoltarii Bazinului Dacic 

 

 

 

 

5.3. Principalele etape ale acumulării materialului detritic în Bazinul Dacic 

Integrând observaŃiile referitoare la migraŃia în timp şi spaŃiu a frontului depoziŃional putem 

contura trei etape de acumulare a materialului sedimentar al Bazinului Dacic. 

Etapa 1-a. Două arii majore de acumulare a materialului sedimentar. (Fig. 14A) Acest model 

al acumulării sedimentare este caracteristic perioadei de timp Sarmatian mediu şi superior – 

MeoŃian. Acumularea sedimentelor s-a produs în două arii separate, situate în apropierea celor 

două arii-sursă de material clastic. Aria de sedimentare estică a Bazinului Dacic este 

independentă şi separată de aria vestică. Este probabil că şi între aceste două arii s-a acumulat 

material clastic, dar în cantitate foarte mică. In aria estică sedimentarea a avansat mai ales spre est 

şi sud-est. In timpul MeoŃianului sedimentarea  a avansat pe un culoar direcŃionat spre est. 

Etapa 2-a. Sedimentare laterală in zona dintre ariile de acumulare majore ale Bazinului Dacic 

(Fig. 14B). In timpul PonŃianului (? şi al Dacianului inferior) apare un front activ de sedimentare 

care se deplasează lateral spre vest extinzând aria estică a Bazinului Dacic.   
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In timpul PonŃianului inferior aria vestică a Bazinului Dacic se extinde puiternic spre sud, 

concomitent cu apariŃia frontului de sedimentare laterală. Această extindere este de scurtă durată, 

căci în partea superioară a PonŃianului apare situaŃia inversă, de retragere spre nord a frontului 

sedimentar.  

Etapa a 3-a. O singură arie majoră de acumulare sedimentară (Fig. 14C). Ca urmare a 

acumulării sedimentare din etapa a 2-a cele două arii sedimentare se unesc. In cursul 

Romanianului (probabil începând din Dacianul mediu) aria unică de acumulare sedimentară se 

extinde spre sud. Cea mai importantă avansare a frontului de acumulare sedimentară are loc în 

zona centrală şi vestică a Bazinului Dacic (vest de actuala locaŃie a Bucureştiului). 

 

5.4. Principalele tendinŃe ale acumulării sedimentare în Bazinul Dacic 

In mod normal sedimentarea care se produce la poalele unei catene muntoase are tendinŃa de 

a avansa, depărtându-se de catena care furnizează material clastic. 

 In cazul Bazinului Dacic aportul de material clastic a fost furnizat din extremităŃile zonei 

muntoase, la marginea căreia se afla zona de depozitare a   materialului sedimentar. Această 

situaŃie a impus acumularea iniŃială în două arii sedimentare distincte. In această situaŃie In 

această situaŃie tensinŃa iniŃială a sedimentării în Bazinul Dacic a fost de a colmata spaŃiul cu 

deficit în sedimente dintre cele două arii de acumulare iniŃială. Această cerinŃă a fost satisfăcută 

prin transportul lateral spre vest, de la sursa estică (cea mai puternică) către “spaŃiul disponibil nr. 

1” aflat între aria depozitiona;ă estică şi cea vestică. 

După unirea celor două arii de acumulare iniŃială a urmat extinderea ariei de acumulare 

sedimentară spre sud (depărtându-se de catena muntoasă în “spatiul disponibil nr. 2”). 
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SEDIMENTAREA FLUVIALA NEOGEN SUPERIOARA IN BAZINUL DACIC 

Dan C. Jipa, Stefan Szobotka 

Institutul NaŃional de Geologie şi Geoecologie Marinã (GeoEcoMar), Bucureşti 

 

Studiul sedimentogenetic prin observaŃii directe (în afloriment) şi prin analiza diagrafiilor 

geofizice a arătat cã în Bazinul Dacic existã câteva secvenŃe sedimentare majore constituite din 

depozite fluviale. Aceste depozite au fost puse în loc în partea terminală a SarmaŃianului, în 

MeoŃianul superior, dar mai ales în intervalul de timp Dacian mediu - Romanian şi într-o bunã 

parte a Cuaternarului. 

 

1. Caractere sedimentare ale depozitelor fluviale din Bazinul Dacic 

 

Aspectul secvenŃei sedimentare.  

Succesiunea sedimentarã romanianã din Bazinul Dacic este caracterizatã prin alternanŃa de 

unitãŃi nisipoase şi unitãŃi argilo-siltice. Acest caracter este cel mai bine vizualizat de diagrafiile 

geofizice înregistrate în foraje sãpate în aria dacicã pliocenã.  

Luând ca exemplu diagrafia forajului Morunglav (Fig. 1A), localizat pe Valea OlteŃului între 

Drãgãşani şi Craiova, succesiunea depozitelor romaniene apare constituitã din strate de nisip cu 

grosimi de 3 pânã la 18 metri întercalate în argile şi siltite; raportul dintre litofaciesul nisipos şi 

cel argilo-siltic fiind echilibrat. 

In cazul depozitelor romaniene care afloreazã pe versantul stâng al Vãii Prahova, în dreptul 

localitãŃii Bãneşti (Fig. 1B). apar aceleaşi elemente faciale ale secvenŃei, dar sedimentele argilo-

siltice  sunt net predominante (faciesul argilo-siltic reprezentând aproximativ 20% din 

succesiunea litologicã romanianã). 

Depozitele fluviale sarmatiene si meotiene sunt uneori grosier granulare. Este de remarcat 

participarea foarte redusă a pietrişurilor la constituirea secvenŃelor fluviale daciene şi chiar 

romaniene. GranulaŃia unitãŃilor nisipoase daciene este dominant mediu-areniticã, dar nisipurile 

fine şi grosiere sunt de asemenea prezente.  

 

Granoclasarea unitãŃilor sedimentare 

EvoluŃia dimensiunilor granulelor clastice de la baza spre partea superioarã a unei unitãŃi 

genetice -granoclasarea- reprezintã un caracter deosebit de important pentru descrierea şi 

interpretarea geneticã a depozitelor romaniene dacice. 
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Granoclasarea normalã, exprimatã prin descreşterea granulaŃiei de la bazã spre partea 

superioarã a stratului, constituie un element definitoriu al sedimentãrii fluviale în Bazinul Dacic 

(Fig. 2; Pl. 1). Uneori granoclasarea este mai greu de observat, sedimentarea fiind întreruptã, 

condensatã sau discontinuã. Când sortarea sedimentului este avansatã nu se pot diferenŃia 

fracŃiuni granulometrice succesive, cu excepŃia părŃii superioare argiloase (Pl 1).  

 

Figura 1. Succesiune litologica in depozite romaniene din Forajul Morunglav - Valea 

Oltetului (A) si in aflorimente din zona Vaii Prahovei - Banesti (B) 
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Este de menŃionat faptul cã suprafaŃa bazalã a unor unitãŃi romaniene cu granoclasare 

normalã, deobicei cele care încep cu granulaŃie grosierã, este neregulatã, trãdând eroziunea 

produsã în fazele iniŃiale ale acumulãrii sedimentare (Pl. 2A). Au fost observate şi canale de 

eroziune încastrate în depozite argilo-siltice, reprezentãnd paleocursuri minore. 

Interpretarea diagrafiei geofizice constituie o modalitate obiectivã de evidenŃiere a  

granoclasãrii. In acest mod în depozitele romaniene de care ne ocupãm a fost observatã o 

varietate de tipuri de granoclasare normalã, precum si unitãŃi sedimentare care nu sunt 

granoclasate (Fig. 3). 
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Figura 2. Secventa sintetica a acumularii sedimentare in canal fluvial 

caracteristica Bazinului Dacic de Vest in timpul Pliocenului 

 

 

Structuri sedimentare 

Depozitele fluviale din Bazinul Dacic includ structuri sedimentare primare, mecanice care se 

încadreazã mai ales în douã mari categorii: laminaŃie internã şi stratificaŃie înclinatã. 

LaminaŃia internã este prezentã prin structuri cu laminaŃie oblicã şi cu laminaŃie paralelã. Din 

punctul de vedere al geometriei acestor structuri principalele categorii de laminaŃie oblicã 

prezente în depozitele de care ne ocupãm sunt reprezentate prin laminaŃie concoidã şi laminaŃie 

tabularã (Pl. 3).  

Structurile cu laminaŃie oblicã apar la scarã micã (unitãŃi cu grosime centimetricã), la scarã 

medie (grosime de zeci de centimetrii) şi la scarã mare (grosime mai mare de 1m).  In unitãŃile cu 

granoclasare normalã dimensiunea structurilor oblic laminare urmeazã tendinŃa de variaŃie a 

granulaŃiei: structuri la scarã mare/medie în baza stratului granoclasat, pânã la structuri oblic 

laminare la scarã micã în partea superioarã a stratului (Fig. 2). 
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Figura 3. Tipuri de granoclasare normala in secventa sedimentara dacian medie/superioara 

- pleistocena.Forajul Dobretu (nord-vest de Bals, intre Oltet si Jiu). 

 a- granoclasare normala, continua; b- granoclasarea partii superioare a stratului; 

 c- granoclasare multipla; d- lipsa de granoclasare. Din Jipa et al., 1999 

 

 

 

LaminaŃia paralelã este frecventã în depozitele fluviale de care ne ocupăm, unde apare ca 

seturi de lamine paralele, sau în asociaŃie cu laminaŃia oblicã. 

Uneori laminaŃia oblicã este disturbatã prin procese post-sedimentare (mai ales tasare şi 

eliminarea apei interstiŃiale), producând ondularea neregulatã a corpurilor oblic laminare cu 

extindere lateralã.  

StratificaŃia înclinatã la scarã mare de origine primarã (sensu Thomas et al., 1987) se observã 

rar, dar prezenŃa acestui tip de structurã este foarte semnificativã pentru interpretarea geneticã a 

depozitelor fluviale.  
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Cea mai interesantã apariŃie a stratificaŃiei înclinate din depozitele neogene ale Bazinului 

Dacic a fost investigatã în cariera JilŃ Sud (Pl. 4), în intervalul dintre stratele de cãrbune VII şi 

VIII (Jipa et al., 1992). Structura oblic stratificatã la scară mare este evidenŃiatã prin prezenŃa 

unor strate centimetrice de argila. 

 

Figura 4. Complex de canale fluviale reconstituit dupa date de foraj (litologie si diagrafii). 

Pleistocen. Captarea Slatina. Din Jipa et al., 1999, cu modificari. 

 

 

 

. 

Altã apariŃie de depozite cu stratificaŃie înclinatã a fost identificatã în Dacianul terminal din 

zona Cãlugãreni, judeŃul Prahova (Pl. 4). 

Trunchiurile incarbonizate nu reprezintã o structurã sedimentarã, dar pozitia în care sunt 

îngropate în sediment oferã informaŃii sedimentogenetice. 

 

2. SemnificaŃia sedimentogenetică a caracterelor sedimentare din depozitele fluviale  

ale Bazinului Dacic 

 

 Majoritatea datelor de suprafaŃã colectate din partea vesticã a Bazinului Dacic provin din 

carierele de lignit din judeŃul Gorj. In aflorimente naturale au fost efectuate investigaŃii detaliate 

în zonele valea LuncavãŃului - valea BistriŃei (sud de Horezu), valea Bãdislavei (Tigveni, jud. 

Argeş), şi valea Prahovei (jud. Prahova) şi v. Buzăului – v. Râmnicului Sarat.  

Structurile interne observate în depozitele fluviale din Bazinul Dacic, laminaŃia oblicã şi cea 

paralelã (Pl. 3), sunt generate de curenŃi acvatici unidirecŃionali, de fund. Dimensiunea 

structurilor oblic laminare trãdeazã variaŃia energiei curentului. Trecerea de la structuri oblice la 

scarã medie/mare în baza stratului, la laminaŃia oblicã la scarã mica din partea superioarã a 
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acumulãrii nisipoase, ca şi reducerea granulaŃiei în profilul vertical al unitãŃilor granoclasate 

normal, trãdeazã scãderea în timp a energiei de transport a agentului fluvial.  

Principalele trãsãturi sedimentologice ale depozitelor fluviale nisipoase din Bazinul Dacic 

sunt prezentate în figura nr. 2. Depozitele fluviale la care ne referim se caracterizeazã prin: 

- granoclasarea normalã a unor unitãŃi sedimentare, mai ales de la nisip mediu/grosier la nisip 

fin/foarte fin, cu trecere spre silt şi argilã în partea superioarã; 

- reducerea dimensionalã a structurilor oblic laminare de la laminaŃie oblicã la scarã mare în 

bazã pânã la microlaminaŃie oblicã în partea superioarã; tendinŃa de diminuare este conformã 

- variaŃiei granulometrice a stratelor granoclasate normal; 

- partea superioarã –silticã şi argiloasã- a secvenŃei granoclasate este deseori bine exprimatã, - 

- reprezentând pânã la o pãtrime/cincime din grosimea totalã a secvenŃei granoclasate; 

- suprafaŃa bazalã a secvenŃei normal granoclasate are uneori caracter erozional, având formã 

ondulatã, cu relaŃii de discordanŃã faŃã de laminaŃia sedimentului subjacent. 

Aspectele descrise mai sus exprimã caracterul fluvial al ambianŃei de transport şi acumulare 

ale unor intervale sedimentare ce constituie secvenŃa neogen superioară a Bazinului Dacic. Visher 

(1965) şi Walker (1979) pot fi consideraŃi pãrinŃii concepŃiei conform cãreia secvenŃa litologicã 

granoclasată normal a depozitelor, însoŃitã de o anumitã succesiune de structuri sedimentare, 

contureazã modelul sedimentãrii în canale fluviale. Studii ulterioare (privind în special 

sedimentarea actualã) au arãtat cã în canalele fluviale apar şi alte tipuri de granoclasare, inclusiv 

granoclasarea inversã, subliniind necesitatea abordãrii complexe a investigãrii depozitelor fluviale 

(Miall, 1996). 

Incã din anul 1965 Allen a identificat stratificaŃia înclinatã (numitã iniŃial stratificaŃie tip 

epsilon) ca un produs al sedimentãrii laterale produsã prin deplasarea canalului aluvial. Acest 

fenomen este caracteristic acumulãrii fluviale de tip point bar (bare de meandru). In consecinŃã, 

structura primarã cu stratificaŃie înclinatã observatã în depozitele de care ne ocupãm (Pl. 4) 

reprezintã un argument suplimentar şi deosebit de semnificativ pentru evidenŃierea condiŃiilor de 

sedimentare fluviale existente în Bazinul Dacic. 

Tipul agentului fluvial în Bazinul Dacic. In secvenŃele fluviale din Bazinul Dacic unitãŃile 

nisipoase granoclasate normal alterneazã cu unitãŃi argiloase bine reprezentate cantitativ (sau 

chiar dominante). Acesta este un atribut care pledeazã pentru apartenenŃa agentului fluvial la tipul 

de râu meandrat (Walker, 1979).  

ExistenŃa sedimentelor cu stratificaŃie înclinatã (caracter primar), care marcheazã apariŃia 

faciesului de point bar, constituie un argument decisiv care subliniază natura meandratã a râurilor 

care au produs acumularea sedimentarã fluvialã în Bazinul Dacic. 
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3. Tipuri de ambianŃe de sedimentare fluviale in Bazinul Dacic  

 

AmbianŃe şi faciesuri  fluviale 

 

 In cele mai multe cazuri paleo-ambianŃa fluvialã (aluvialã) este reconstituitã pe baza 

caracterelor sedimentare observate în depozite dominant nisipoase. Dar sedimentele fluviale ale 

bazinului Dacic includ o mai multe tipuri de litofaciesuri, care corespund unei varietãŃi de 

ambianŃe sedimentare fluviale. 

Una dintre cele mai cunoscute clasificãri ale faciesurilor sedimentare fluviale (Galloway, 

Hobday, 1983) ia în considerare urmãtoarele categorii genetice: 

- faciesul de canal aluvial; 

- faciesuri din exteriorul canalului care includ: 

- sedimente depozitate în apropierea canalului (levee şi conuri de crevasã); 

- sedimente depuse la depãrtare de canal (în câmpia aluvialã de inundaŃie). 

UnitãŃile sedimentare nisipoase granoclasate normal ale Pliocenului superior şi Cuaternarului 

din Bazinul Dacic constituie faciesul sedimentelor acumulate în canalul fluvial. Acesta este 

faciesul fluvial cel mai evident în sedimentele fosile, cu o multitudine de atribute caracteristice. 

Anumite procese sedimentare (divagaŃia canalelor fluviale, eroziune imediat dupã sedimentare, 

sortarea avansatã a sedimentelor nisipoase, ş.a) acoperã sau modificã aspectul granoclasat normal 

al depozitelor de canal, ceea ce determinã coexistenŃa mai multor tipuri de granoclasare în 

depozitele acumulate în canalul fluvial.  

Faciesul sedimentelor depuse pe marginea canalului, dar în afara acestuia, include depozitele 

de levee şi de con de crevasã. Datoritã deschiderilor excelente creiate de frontul exploatãrilor în 

cariere din judeŃul Gorj faciesul din vecinãtatea canulului fluvial a fost recunoscut , deşi aceste 

depozite sunt dificil de observat în comparaŃie cu cele ale faciesului de canal. In aceastã categorie 

sunt încluse nisipuri fin şi foarte fin granulare prezente în vecinãtatea unor depozite de canal bine 

evidenŃiate. Ceea ce acordã mai multã semnificaŃie acestor depozite, ca acumulare pe marginea 

canalului fluvial, este faptul cã în cuprinsul lor au fost observate trunchiuri incarbonizate 

îngropate în poziŃie verticalã (de creştere). Se poate presupune cã în categoria faciesului de 

marginea canalului se înscriu şi siltitele cu micro laminaŃie oblicã şi mai ales cele cu laminaŃie 

oblicã la scarã mare. 
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ApartenenŃa argilelor la faciesul fluvial al câmpiei de inundaŃie este dedusã ca urmare a 

asocierii lor -în secvenŃa sedimentarã- cu sedimente despre care se ştie cã sunt acumulate în 

interiorul sau pe marginea canalului fluvial. In cadrul acestui facies au fost recunoscute: 

- argile (siltice) stratificate, deseori cu lamine siltice, care aratã cã au fost depuse în condiŃiile 

existenŃei unui curent acvatic încãrcat cu material dominant argilos; 

- argile siltice masive, nestratificate, deseori prezente în talpa stratelor de cãrbuni, pe care le 

atribuim ambianŃei de mlaştinã sau altor ambianŃe unde este restrânsã circulaŃia apei (de exemplu 

canale fluviale abandonate). Uneori în aceste argile masive apar concreŃiuni calcaroase (Pl. 5). 

 

Geometria canalelor fluviale 

Imagini obŃinute prin prelucrarea unor date oferite de reŃele de foraj de cercetare detaliatã  au 

furnizat informaŃii privind dimensiunea canalelor fluviale ale râurilor care au acŃionat în Bazinul 

Dacic în cursul Pliocenului şi Cuiaternarului. 

 O secŃiune verticalã prin depozite pleistocene din zona Slatina (Jipa et al., 1999) (Fig. 4) 

aratã cã depozitele acumulate în canale fluviale individuale au grosimi de 5 pânã la 25 m. LãŃimea 

canalelor fluviale individuale din zona Slatina variazã între 300 m şi mai mult de 4 km (mai ales 

între 1,5 şi 2 km). Modul de dispunere a canalelor sincrone aratã ca divagarea lateralã a albiei 

râului a fost dezordonatã, nu într-o direcŃie constantã. 

 Reconstituirea unui fragment de centurã fluvialã romanian inferioarã în zona dintre 

carierele JilŃ şi Rovinari (Jipa et al., 1995) aratã cã lãŃimea zonei de divagaŃie a râului reconstituit 

variazã intre 1,2 şi 1,8 km (cca 2,5 km în zona point bar-ului JilŃ), iar grosimea maximã a 

nisipului acumulat în centura fluvialã este de 25 – 30 m. Adâncimea râului care a divagat în 

centura reconstituita între JilŃ şi Rovinari este de 5 – 12 m, valori indicate de grosimea faciesului 

nisipos de pointbar studiat în cariera JilŃ Sud. DirecŃia dominantã de curgere în paleo-centura 

fluvialã  reconstituitã între carierele JilŃ şi Rovinari este de la VSV cãtre ENE. Orientarea 

paleorâului JilŃ – Rovinari este în totalã divergenŃã cu direcŃiile dominante ale rãurilor actuale din 

zona judeŃului Gorj. Acest fapt sugereazã cã, cel puŃin în parte, reŃeaua hidrograficã actualã nu se 

schiŃase încã la începutul Romanianului. 

 

4. AmbianŃa fluvială în evoluŃia Bazinului Dacic 

 

Sedimentarea fluvială apare de mai multe ori în cursul evoluŃiei Bazinului Dacic. Trecerea la 

ambianŃa fluvială de sedimentare reprezintă momentele finale ale unor cicluri geologice de tip 

transgresiune-regresiune. 
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Figura 5.  Etape de evolutie in timp a paleo-ambiantelor sedimentare in Bazinul Dacic. 

A. Relatii între sedimentarea distalã si sedimentarea proximalã de pe rama nordicã a bazinului. 

B. Evolutie paleo-ambientalã 

 

 

Prima apariŃie a faciesului fluvial este în partea terminală a SarmaŃianului (s.l.), (Fig. 5), 

situaŃie descrisă de Marinescu din valea Morilor (1978). După revenirea faciesului marin-

salmastru, la partea terminală a MeoŃianului superior apare din nou faciesul fluvial (situaŃie clară 

în  valea Bizdidelului, v. Bădislavei). Aceste nivele fluviale nu se regăsesc pe diagrafiile din zona 

de larg a Bazinului Dacic, cel puŃin din partea centrală şi vestică a Bazinului. Prin urmare apariŃia 
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sedimentării fluviale in SarmaŃian şi MeoŃian reprezintă schimbări locale, restrânse la marginea 

dinspre CarpaŃi a Bazinului Dacic. 

 

Figura 6. Pozitia stratigrafica a principalelor intervale genetice sedimentare 

in coloana/diagrafia tip a bazinului Olteniei, dupa pozitia stratelor de lignit 

 (modificat,dupa N. Marinescu, 2005) 

 

 

Cea mai importantă perioadă de sedimentare fluvială din istoria Bazinului Dacic începe din 

Dacianul partea superioară a Dacianului inferior (GeŃian superior) (Fig. 6) şi continuă în 

Romanian şi Cuaternar. Prin urmare GeŃianul superior este timpul de trecere de la sedimentarea 

subacvatică în ambianŃă marin-salmastră (Bazinul Dacic propriu zis), la sedimentarea continental 

– fluvială care marchează colmatarea Bazinului. ApariŃia sedimentării fluviale dacian – 

romaniene nu este restrânsă la zona proximală, ci afectează întreaga arie de sedimentare a 

Bazinului Dacic.  
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SEDIMENTAREA LITORALĂ NEOGEN SUPERIOARĂ ÎN BAZINUL DACIC 
 

Dan C. Jipa, Stefan Szobotka, Titus Brustur, Corina Avram, Gabriela Maximov 

                  
Institutul NaŃional de Geologie şi Geoecologie Marinã (GeoEcoMar), Bucureşti 

 
 

In Bazinul Dacic condiŃiile de sedimentare de tip litoral sunt frecvent recunoscute. SecvenŃele 

constituite în aceste condiŃii sunt variate şi utile pentru cunoaşterea evoluŃiei bazinului. 

Preocuparea  pentru reconstituirea ambianŃelor sedimentare litorale a început să se 

materializeze în anul 1991, când sedimentologul american Thomas Ryer a recunoscut secvenŃe de 

plajă în depozitele poŃiene din zona Tigveni (est de Curtea de Argeş). In anul 1993 apare lucrarea 

lui N. Anastasiu şi L. Iordache unde sunt descrise sedimente neogen superioare acumulate în 

ambianŃe marin-bazinale, de plajă şi fluvio-deltaice observate în zona dintre văile Topolog şi Olt. 

 

1. Criterii de recunoaştere a paleoambianŃelor litorale 

 

In depozite vechi recunoaşterea paleoambianŃelor litorale se bazeazã pe trei tipuri principale 

de caractere sedimentare: (1) structuri sedimentare, (2) granoclasarea secventelor sedimentare si 

(3) asocierea faciesurilor genetice. 

Structuri sedimentare în ambianŃa litorală. Unul dintre cele mai utilizate criterii de 

recunoastere a ambiantelor litorale se referã la prezenta structurilor sedimentare produse de valuri 

sau de furtună. Nici una dintre aceste douã structuri sedimentare nu are valabilitate absolută ca 

indicator al paleoambiantei de plajã. Un criteriu foarte puternic pentru recunoasterea 

paleoambiantei de plajã îl constituie prezenta simultanã a laminatiei hummocky si a ondulatiilor 

simetrice. Asocierea structurilor de furtunã si de valuri este normalã în ambianta de plajã. 

Alternanta lor evidentiazã acumularea sedimentelor în conditii de furtunã urmate de conditii de 

vreme calmã. 

Granoclasare în ambianŃa litorală. A doua categorie de criterii pentru paleoambiantele 

litorale se referã la granoclasarea verticalã a sedimentelor. In stadiul actual de cunoastere 

granoclasarea inversã este interpretatã ca rezultatul procesului de progradare a sedimentelor. In 

cadrul acestui proces pe frontul progradant se depune materialul cel mai grosier în partea 

superioarã a pantei, cele mai fine sedimente acumulându-se spre baza acestei pante. Astfel, 

unitatea sedimentarã ce ia nastere prin progradare devine granoclasatã invers. In ambianta litoralã 

afluxul puternic de material clastic determinã deseori progradarea liniei de tãrm. De aceea 

granoclasarea inversã reprezintã un caracter sedimentar care apare frecvent în depozite litorale. 
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Figura 1. Aparitia granoclasarii sedimentelor in diverse ambiante de sedimentare 

 

 

 

Figura 2. Tipuri de ondulatii generate de valuri 

(a) Ondulatii simetrice si asimetrice si mecanismul de acumulare sedimentarã. 

(b) Tipuri de ondulatii simetrice separate dupã structura laminarã internã. 

 

 

 

Semnificatia litoralã a granoclasãrii inverse este uneori exageratã, mai ales în cazul 

examinãrii diagrafiilor geofizice de foraj, când nu sunt disponibile alte informatii 

sedimentogenetice. In realitate în sedimentele litorale pot sã aparã si alte tipuri de secvente. In 

cazul liniilor de tãrm ce se retrag spre interiorul uscatului procesul de sedimentare conduce la 
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constituirea unei secvente diferite de cea invers granoclasată. In situatia unui echilibru între 

afluxul de material clastic si procesele litorale care disperseazã acest material, acumularea 

sedimentelor pe linia de tãrm se va produce pe verticalã, determinând un proces de agradare; în 

aceste conditii  secventele sedimentare fiind omogene, lipsite  de granoclasare verticalã. 

Este important de mentionat cã nu numai depozitele litorale (de plajã, deltaice) pot fi invers 

granoclasate; asemenea secventã putând apare -ca o trãsãturã minorã- si în ambianta fluvialã. In 

aceastã ultimã situatie se aflã acumularea în conurile de crevasã, unde se produce un proces de 

progradare la scarã redusã. 

In conditiile genetice multiple de formare a granoclasãrii verticale a sedimentelor (Fig. 1), 

secventele invers granoclasate pierd o parte a semnificatiei lor paleoambientale pentru 

recunoasterea depozitelor de plajã si deltaice. 

Un criteriu cu grad avansat de încredere în recunoasterea paleoambiantelor litorale îl 

reprezintã prezenŃa simultană a trãsãturilor sedimentare reprezentate prin granoclasare inversã, 

laminatie hummocky si ondulatii simetrice. Sedimentele invers granoclasate a cãror structurã 

primarã internã include laminatia hummocky si/sau ondulatii simetrice de valuri reprezintã 

depozite litorale acumulate sub influenta dominantã a factorilor intrabazinali, în regim de furtunã 

sau de vreme calmã. 

  AmbianŃe litorale dominate de agenŃii fluviali.  Uneori acumularea litoralã se produce sub 

dominatia factorilor fluviali, când influxul de sediment este foarte intens. In acest caz agenŃii 

dinamici din zona litorală a bazinului, (valuri, curenŃi litorali, ş.ă.) nu au capacitatea de a 

redistribui volumul mare de material clastic de provenienŃă fluvială. In consecinŃă depozitele 

invers granoclasate vor prezenta numai structuri produse de curenti de fund unidirectionali, 

reprezentate prin laminatie paralelã si laminatie oblicã.  

Este de subliniat cã în ambianŃa fluvialã de con de crevasã apar asociatii de caractere 

sedimentare care existã  şi în secventa litoral-deltaicã (secvenŃe invers granoclasate cu structuri de 

curenŃi de fund). Pentru diferentierea acestor ambiante se poate aplica criteriul relativ al asocierii 

facial-genetice. Depozitele invers granoclasate fãrã structuri sedimentare de furtunã sau de valuri 

pot fi tentativ considerate (1) unitãti litoral-deltaice dacã sunt intercalate într-o serie de sedimente 

litorale, sau (2) unitãti de conuri de crevasã dacã apar în cadrul secventei fluviale. 

 

2. Structuri sedimentare şi granoclasare cu semnificaŃie litorală în Bazinul Dacic 

 

Sedimentele Bazinului Dacic prezintă o varietate de caractere depoziŃionale semnificative 

pentru  ambianŃa litorală (Tabelul 1). 
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Tabelul 1. Tipuri de caractere sedimentare litorale observate în depozitele Bazinului Dacic 

Caractere sedimentare 

 

Mod de prezentare SemnificaŃie 

sedimentogenetică 

Structuri cu limita 

superioară ondulată 

LaminaŃia internă 

a ondulaŃiilor 

simetrice 

AcŃiunea valurilor oscilante 

de vreme bună 

Micro-ondulaŃii  

simetrice 

OndulaŃii simetrice 

cu caractere  

unidirecŃionale 

Valuri cu cu o componentă  

dominantă a oscilaŃiei 

LaminaŃie tip  

hammocky 

 AcŃiunea  

valurilor/curenŃilor oscilante 

de furtună 

Caractere (structuri şi  

texturi) de transport în 

 masă 

 Deplasarea gravitaŃională 

a sedimentelor 

Cu ondulaŃii 

simetrice şi/sau  

structuri tip 

hummocky 

Sedimentare progradantă 

de plajă 

Granoclasare inversa 

Cu laminaŃie  

oblică  

unidirecŃională 

Sedimentare progradantă 

deltaică 

Cu ondulaŃii 

simetrice şi/sau  

structuri tip 

hummocky 

Sedimentare pe plaje stabile 

(fără progradare  

sau  retrogradare) 

Lipsă de granoclasare 

Cu laminaŃie  

oblică  

unidirecŃională 

? Bară de debuşare 

(engl. mouth bar) 

StratificaŃie înclinatǎ la 

scarǎ medie/mare 
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OndulaŃii simetrice. OndulaŃiile sedimentare simetrice (produse de valuri) se pot subîmpărŃi 

în primul rând prin concordanŃa sau discordanŃa laminelor interne (Fig. 2a). Primul tip apare în 

condiŃiile oscilaŃiilor perfect simetrice ale valurilor. De cele mai multe ori mişcarea oscilatorie a 

valului nu este perfect simetrică, generând seturi discordante de lamine concave. In depozitele 

Bazinului Dacic au fost observate practic numai ondulaŃii cu lamine discordante (Fig. 3; Pl. 1). 

Frecvent ondulaŃiile simetrice constituie strate foarte fin nisipoase cu grosime de 4 – 6 

centimetri. Profilul ondulaŃiilor constă din depresiuni concave largi separate de creste ascuŃite, 

ceea ce constituie caracteristica morfologică a acestui tip de structură sedimentară. Lungimea de 

undă (distanŃa dintre două depresiuni sau creste consecutive) are dese ori valori în de 6 – 9 cm. 

InălŃimea ondulaŃiilor (distanŃa pe verticală dintre vârful crestei şi fundul depresiunii) este de 

obicei mai mică de 1 cm. 

   LaminaŃia internă a ondulaŃiilor simetrice. OndulaŃiile de valuri se recunosc mai ales 

datorită profilului simetric ondulat al suprafeŃei superioare. In cazul unei structuri complexe 

generate de superpoziŃia mai multor ondulaŃii de valuri este posibil să nu mai apară suprafaŃa 

superioară ondulată. In acest caz se observă seturi de lamine concave care se intersectează. 

Aceasta este structura internă a ondulaŃiilor simetrice cu lamine discordante (Pl. 1E).  

Recunoaşterea laminaŃiei interne a ondulaŃiilor produse de valuri nu este simplă. Seturi de 

lamine concave pot fi observate atât în cazul laminatiei oblice concoide, de curent (Fig. 4b) cât si 

în cazul ondulatiilor simetrice, de valuri (Fig. 4c). Laminatia oblicã concoidã prezintã seturi de 

lamine concave, discordante,  în sectiune  perpendicularã pe directia curentului (Fig. 4b1), dar în 

sectiune paralelã cu directia curentului se observã  laminatie oblicã, cu lamine frontale (Fig. 4b2). 

In cazul ondulatiilor de valuri (Fig. 4c1) aspectul simetric al laminelor concave, apare în  douã 

sectiuni perpendiculare (Fig. 4c2 si c3). 

OndulaŃii de valuri şi ondulaŃii de curent în ambianŃa litoralǎ. Când cele două componente 

laterale ale mişcării oscilatorii a valurilor nu sunt egale, sedimentul acumulat prin acŃiunea 

valurilor suferă o migraŃie laterală (Fig. 2b). In acest caz laminele care se formează  sunt oblice şi 

predominant sau în întregime unidirecŃionale. Astfel, structura simetrică a ondulaŃiilor produse de 

valuri devine asimetrică, predominănd caracterul de curent unidirecŃional al setului de lamine. 

Procese de acest tip pot fi observate uneori şi în sedimentele litorale ale Bazinului Dacic. In 

figura A din planşa 2 este prezentatǎ o ondulaŃie sedimentarǎ simetricǎ de valuri (A1) care a 

devenit ondulaŃie asimetricǎ (A2). Aceastǎ modificare s-a produs prin acŃiunea unui curent care a 

acumulat un volum de sediment pe panta dreaptǎ a crestei (a în figura A2, plansa 2). 

In figura B din planşa 2 se observǎ o ondulaŃie cu profil simetric, a cǎrei structurǎ înternǎ 

constǎ din lamine oblice cu înclinare unidirecŃionalǎ, de curent. 
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Figura 3. Ondulatii simetrice cu seturi discordante de lamine interne 

         Pontian, Valea Badislava (vest de Curtea de Arges) 

 

 

Figura 4.- Laminatie concavã simetricã, asemãnãri si diferente fatã de laminatia oblicã concoidã 

 

 

Seturi de lamine concave  (a) pot fi observate atât în cazul laminatiei oblice concoide, de curent  

(b) cât si în cazul  ondulatiilor simetrice, de valuri (c). Laminatia oblicã concoidã prezintã seturi de lamine 

concave, discordante, în sectiune  perpendicularã pe directia curentului (b1), dar în sectiune paralelã cu 

directia curentului se observã  laminatie oblicã, cu lamine frontale (b2).  In cazul ondulatiilor de valuri (c1) 

aspectul simetric laminelor concave apare în  douã sectiuni perpendiculare (c2 si c3). 

 

LaminaŃie tip hummocky. In depozitele litorale ale Bazinului Dacic se observǎ uneori structuri 

produse de furtunǎ, constând din laminaŃie tip hummocky. Acest tip de structurǎ, definit iniŃial de 

Harms et al. (1975), este considerat ca un produs al valurilor şi curenŃilor generaŃi de furtunǎ. In 

depozitele Bazinului Dacic laminaŃia tip hummocky se distinge prin seturi de lamine cu înclinare 

micǎ şi prin scǎderea lateralǎ a grosimii acestor seturi (Pl. 3). 

LaminaŃia tip hummocky se asociazǎ cu structuri laminare de dimensiuni mai mici (foto B si 

C in plansa 3) şi cu ondulaŃii simetrice de valuri (Pl. 3C). In depozitele litorale meoŃian superioare 
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din valea Bizdidelului a fost observată o succesiune de structuri sedimentare constând din 

laminaŃie concavă de valuri în bază, lamine tip hummocky în partea medie şi laminaŃie oblică la 

scară medie în partea superioară (Fig. 6, unitatea de la nivelul metrul 3 până la metrul 4 în 

secvenŃa C). 

 

Figura 5. Unitate cu laminatie oblica la scara mare. Faciesul litoral Dacian inferior. Creasta 

dintre vaile Luncavatului  si Bistritei 

 

 

Caractere sedimentare gravitaŃionale. PrezenŃa unor structuri sau texturi care sugereazǎ 

deplasarea gravitaŃionalǎ a sedimentelor nu reprezintǎ o raritate în depozitele neogen superioare 

ale Bazinului Dacic. 

Aceste aspecte gravitaŃionale sunt exprimate prin strate conturnate, brecii cu cu fragmente de 

strate conturnate, precum şi prin elemente relativ mari (microgaleŃi, cochilii) prinse în matrice fin 

granularǎ (Pl. 4).  

Granoclasare inversǎ.  SecvenŃele sedimentare cu granoclasare inversǎ (de la material fin 

granular în bazǎ la grosier granular la partea superioarǎ) reprezintǎ un caracter important al 

depozitelor litorale din Bazinul Dacic.   
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Dupǎ structurile sedimentare cu care se asociazǎ se disting douǎ tipuri de secvenŃe invers 

granoclasate (Pl. 5):  

- secvenŃe cu ondulaŃii simetrice de valuri şi/sau structuri tip hummocky ; 

- secvenŃe cu laminaŃie oblicǎ şi paralelǎ de curent, sau fără structuri sedimentare vizibile. 

SecvenŃe sedimentare ne-granoclasate. AbsenŃa granoclasǎrii, în asociaŃie cu anumite 

structuri sedimentare, reprezintǎ uneori o trǎsǎturǎ sedimentarǎ semnificativǎ. In acest sens se 

remarcǎ secvenŃele fin nisipoase, omogene ca granulaŃie, cu laminaŃie tip hammocky din 

depozitele meoŃian superioare (valea Bizdidelului, Pucioasa). Deosebit de importante sunt stratele 

nisipoase cu grosimi metrice, ne-granoclasate, cu laminaŃie de curent la scarǎ micǎ,  care se 

intercaleazǎ frecvent şi regulat în depozitele sarmaŃian – meoŃiene din Depresiunea Focşani. 

StratificaŃie înclinatǎ la scarǎ medie/mare. In câteva cazuri secvenŃele litorale includ unitǎŃi 

sedimentare de grosimi metrice cu stratificaŃie înclinatǎ (Fig. 5 ; Pl. 6). Aceste structuri apar în 

diverse faciesuri litorale. 

 

3. AmbianŃe sedimentare litorale în depozitele Bazinului Dacic 

 

Caracterele sedimentare prezentate în capitolul anterior conturează două categorii principale 

de ambianŃe sedimentare litorale existente în Bazinul Dacic. Prima categorie se referă la ambianŃa 

sedimentară în care au acŃionat valuri şi curenŃi de vreme bună şi de furtună, adică la ambianŃa de 

plajă. A două categorie ambientală sedimentară se distinge prin absenŃa structurilor generate de 

agenŃi dinamici bazinali (ondulaŃii simetrice şi laminaŃie tip hummocky) şi este atribuită 

ambianŃei deltaice controlată de influxul fluvial. 

  

AmbianŃa de plajă în Bazinul Dacic. 

 

In funcŃie de frecvenŃa micro - ondulaŃiilor simetrice faŃă de frecvenŃa laminaŃiei tip 

hummocky ambianŃa de plajă poate fi considerată a fi controlată de valuri de vreme calmă sau 

valuri/curenŃi de furtună. In cadrul fiecăruia dintre aceste două tipuri de regim de acumulare 

sedimentară se poate evalua energia depoziŃională după caracteristicile secvenŃei sedimentare. 

AmbianŃa de plajă controlată de valuri este bine ilustrată de secvenŃe sedimentare ponŃian 

superioare şi dacian inferioare, ale căror depozite aflorează pe valea Bădislavei. In figura  6 este 

prezentată o secvenŃă de acest tip în care sunt subliniate ; 

• depozitele argilo-siltice cu ondulaŃii simetrice de valuri, atribuite unui nivel scăzut de 

energie depoziŃională (desi apar si rare intercalatii cu laminatie tip hammocky - Pl. 7) ;  
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• micro-secvenŃele siltice-nisipoase, uneori invers granoclasate, care implică un nivel ceva 

mai ridicat de energie depoziŃională. Acest tip de secvenŃă de plajă granoclasată invers este 

ilustrat şi in planşa 5A. 

In secvenŃele sedimentare cu ondulaŃii de valuri apar şi acumulări nisipoase cu laminaŃie 

oblică, ondulaŃii de curent ascendente şi canale de eroziune. Aceste structuri sedimentare 

evidenŃiază acŃiunea curenŃilor de fund în zona de plajă subacvatică. 

AmbianŃa de plajă controlată de furtună este exemplificată de secvenŃa inferioară a 

depozitelor MeoŃian superioare vizibilă pe valea Bizdidelului (Fig. 7). In aceste depozite 

laminaŃia tip hummocky apare frecvent în nisip fin. Deseori laminaŃia tip hummocky se asociază -

uneori în alternanŃă- cu ondulaŃii şi laminaŃie de valuri (Pl. 8).  

UnităŃile sedimentare cu structuri de furtună si/sau de valuri sunt de cele mai multe ori 

granoclasate invers; caracter care denotă sedimentarea în condiŃiile liniei de Ńărm progradante. 

UnităŃile cu laminatie tip hummocky si cu ondulatii de valuri sunt uneori lipsite de granoclasare 

(cu granulatie omogenă). Interpretăm aceste depozite ca acumulări sedimentare dezvoltate prin 

agradare (acumulare pe verticală), în zona liniilor de Ńărm stabile, care nu suferă migratii laterale. 

SecvenŃe paralel laminare în depozitele de plajă. LaminaŃia paralelă este relativ frecventă în 

depozitele de plajă din aria Bazinului Dacic. Există însă cazuri când apar seturi cu laminaŃie 

paralelă ce ating grosimi de zeci de centimetri. O asemenea situuaŃie a fost observată în depozite 

ponŃian superioare de pe valea Rămnicului Sărat (Pl. 9), unde apar lamine concave şi chiar 

ondulaŃii simetrice de valuri la partea superioară a seturilor paralel laminare. 

Structurile şi secvenŃele sedimentare observate în depozitele de plajă din Bazinul Dacic arată 

că acumularea a avut loc pe panta inferioară şi medie a plajei subacvatice (faŃa plajei). SecvenŃele 

paralel laminare din depozite litorale, de tipul celor ponŃiene (valea Rămnicului Sărat), sunt 

uneori considerate ca aparŃinând zonei de fore-shore a plajei. 

 

AmbianŃa de plajă cu cochilii în Bazinul Dacic 

 

In seria de sedimente sarmaŃian superioare din partea nordică, proximală, a Bazinului Dacic 

au fost semnalate acumulări lumaşelice de cochilii de mactre (Pană, I., 1966). Aceste acumulări 

de cochilii monotaxice (chiar monospecifice) reprezintă efectul condensării cochiliilor în condiŃii 

litorale cu energie ridicată (Brustur et al., 2003). LaminaŃia oblică la scară medie existentă în 

stratele cu cochilii (Pl. 10A) arată că cochiliile au fost transportate de curenŃi. In unele cazuri s-a 

observat că în cadrul unui strat lumaşelic se dezvoltă un singur set de lamine frontale. Aceasta 
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arată că deplasarea întregii mase de cochilii a stratului a avut loc în cadrul unui singur episod de 

transport, deci în condiŃii de energie înaltă.  
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In secvenŃa sedimentară de gresii grosiere în care se localizează acumulările cochilifere au 

fost observate mai multe nivele cu ondulaŃii simetrice de valuri (Pl. 10B) şi o structură laminară 

de tip hummocky. Prin urmare, concentrarea cochiliilor de mactre a avut loc în ambianŃa de plajă, 

probabil în condiŃii de furtună. 

Matricea nisipoasă a cochiliilor reprezintă proporŃii variabile din volumul stratului lumaşelic. 

Se constată că în acumulările cu matrice nisipoasă mai puŃină, practic toate cochiliile se află cu 

convexitatea în sus (Pl. 10C). In contrast, cochiliile din strate cu matrice nisipoasă mai abundentă 

pot avea pozuŃii variabile (Pl. 10D). In consecinŃă apare probabil că raportul cochilii/matrice 

reflectă nivelul relativ de energie al curenŃilor care au deplasat şi concentrat cochiliile. ExistenŃa 

unor forme de mactre cu ambele cochilii (Pl. 10C) arată că deplasarea cochiliilor nu s-a făcut pe 

distanŃe mari. 

 

AmbianŃa deltaică în Bazinul Dacic 

 

Caracterul principal al depozitelor de tip deltaic existente în Bazinul Dacic constã în 

predominarea tendintei de granoclasare inversã a secventelor, de la argilă în bază la nisip mediu 

la partea superioară (uneori cu microgaleŃi sau cochilii). AbsenŃa structurilor sedimentare de 

valuri sau de furtună în aceste depozite invers granoclasate este tipică pentru acest tip de depozite. 

Corpurile deltaice au grosimi care variază de la 2-3 m la 10-15 m, rareori însumând mai 

multe zeci de metri. 

Absenta structurilor sedimentare generate de valuri sau furtunã evidentiazã influenta netã a 

factorului fluvial asupra ambiantei litorale. In multe cazuri depozitele siltice si nisipoase invers 

granoclasate sunt omogene. Uneori la nivele inferioare sau medii apar microgaleti si cochilii 

dispersate într-o matrice fină, siltică sau fin nisipoasă.Asemenea aspecte ne îndreptãtesc sã 

considerãm cã depozitele respective au fost puse în loc prin transport în masã. 

Lipsa aproape totalã a structurii interne poate fi interpretatã ca fiind o consecintã a 

sedimentãrii în masã, impusã de afluxul foarte ridicat de sedimente. Cel putin în unele cazuri 

absenta structurii sedimentare interne ar putea fi datoratã procesului de biodisturbare intensã a 

sedimentelor. Structura internă poate fi reprezentată si prin laminaŃie oblică de curent la scară 

mică. In momente de stagnare a aportului fluvial, factorii dinamici bazinali au putut actiona 

generând structuri sedimentare de valuri. In acest fel se pot explica rarele ondulatii simetrice de 

valuri care au fost observate. 
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In depozitele ponŃian superioare din zona văii Bădislava se intercaleaza secvenŃe invers 

granoclasate cu grosime metrică, care includ la partea superioară pietrişuri cu laminaŃie concoidă 

la scară medie (Jipa et al.,1996).  

UnităŃile sedimentare invers granoclasate fără structuri de valuri sau de furtună care apar în 

secvenŃe litorale din Bazinul Dacic sunt considerate în lucrarea de faŃă ca acumulări deltaice 

dezvoltate sub dominarea proceselor fluviale. Aceste unităŃi sedimentare apar ca corpuri care au 

progradat din spre zona continentală spre bazinul acvatic dacic, putând astfel să fie încadrate în 

categoria fan-deltelor (Nemec, Steel, 1988). 

In ambianŃa litorală cu rată de sedimentare ridicată din nordul Bazinului Dacic (Bazinul 

Focşani) apar intercalaŃiile groase, ne-granoclasate, cu micro-laminaŃie oblică. Acestea ar putea 

reprezenta acumulări la gura râurilor care debitează mult material clastic, care nu au progradat şi 

nu au fost redistribuite de valuri şi curenŃi litorali.  

 

AmbianŃa litorală după diagrafii geofizice de foraj 

 

In prima fazã de investigaŃie cercetãrile sedimentologice privind Bazinul Dacic s-au bazat pe 

studii ale depozitelor care afloreazã pe rama nordicã. In consecinŃã, au fost puse în evidentã 

numai caracterele paleo-dinamice, paleo-ambientale si stratigrafic-genetice ale sedimentãrii 

proximale din Bazinul Dacic.  

Referindu-se numai la o zonã bazinalã restrânsã, cunostintele sedimentogenetice acumulate 

prezentau  semnificatie limitatã. Pentru a integra şi date care sã reflecte situatia din zona internã, 

areal majoritarã a Bazinului Dacic au fost analizate diagrafii geofizice, urmãrind sã se evidenŃieze 

electrofaciesuri şi semnificaŃia lor sedimentogeneticã.  

 

Intervalul genetic cu electrofacies tip palnie (Dacian inferior, facies litoral). Intervalul ce 

corespunde Dacianului inferior se evidenŃiază prin forma de pâlnie a diagrafiei geofizice (Jipa et 

al., 1999). Aceasta denotă tendinta de crestere a granulatiei sedimentului (granoclasare inversă; 

termen anglo-saxon “coarsening upward”) din baza spre partea superioară a intervalului (Fig. 8).  

Grosimea intervalului litoral, invers granoclasat variază de la aproape 60m la cca 20m în 

diversele foraje studiate. Scãderea majorã a grosimii intervalului apare în zona sudicã a Bazinului 

Dacic. 

In detaliu, tendinta de granoclasare inversã indicatã de diagrafiile tip pãlnie suferã variatii 

multiple (Fig. 8). Modelul franjurat al diagrafiei aratã, deasemenea, cã în intervalul deltaic apar 

intercalatii subtiri de depozite mai fine, trãdând caracterul polifazat al acumulãrii sedimentare. 
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Alura dominantă a granoclasării inverse a sedimentelor paleolitorale din zona investigată este 

continuă, exprimând tendinŃa continuă de creştere a granulatiei. 

In opozitie cu tendinta continuă a granoclasării inverse apare granoclasarea inversă în trepte. 

In acest caz se delimitează un nivel superior dominant nisipos cu slabă granoclasare inversă. 

Partea medie si inferioară a intervalului sedimentar constă din material mai fin (argilos, siltic) cu 

granulatie constantă sau cu foarte slaba granoclasare inversă. Acest caracter este arătat de 

secventele paleolitorale interceptate de forajele 34-Bals, 300-Caracal si H4-Slatina.  

 

Comparatie între secventele litorale observate în afloriment si în foraje. Depozitele litorale 

dacian inferioare de pe rama nordică a Bazinului Dacic au fost observate în aflorimente. 

Granoclasarea inversă este caracterul cel mai pregnant al acestor depozite. Pe baza prezentei 

dominante sau a absentei unei categorii de structuri sedimentare interne (ondulatii de valuri, 

structuri de furtună) în cadrul depozitelor litorale au fost diferentiate faciesuri de plajă sau de 

deltă. 

In partea internă a Bazinului Dacic depozitele litorale pliocene au fost diferentiate numai pe 

baza tendintei verticale a granulatiei, caracter dedus din modelul geometric al diagrafiilor 

electrice. 

Comparatia între faciesul litoral observat în afloriment si faciesul litoral evidentiat pe baza 

datelor de sondă existã deplina compatibilitate sedimentogeneticã. Grosimea generală a 

depozitelor litorale este de asemenea comparabilă în cele două cazuri aflate în discutie. 

Posibilitatea de a examina structurile sedimentare interne face ca în cazul observaŃiilor din 

afloriment sã se evidenŃieze caractere paleo-hidrodinamice. Datele de foraj evidenŃiazã mult mai 

clar prezenŃa unei succesiuni de de secvenŃe minore cu granoclasare inversă. 

 

 4. Factori care au controlat acumularea sedimentară litorală în Bazinul Dacic 

 

Aflându-se între domeniul bazinal – acvatic şi cel continental – fluvial aria de sedimentare 

litorală a Bazinului Dacic a fost controlată de factori aparŃinând ambelor domenii. Domeniul 

continental a fost furnizorul de material detritic al ambianŃei litorale. Bazinul acvatic a acŃionat 

pentru redistribuirea şi reorganizarea influxului sedimentar fluvial.  

In secvenŃele sedimentare neogen superioare ale Bazinului Dacic s-au păstrat depozitele din 

zona de plajă subacvatică (faŃa plajei). Granoclasarea inversă arată că în Bazinul Dacic zona 

litorală a avut un caracter construcŃional, evoluând prin multiple episoade de progradare. 
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După granulaŃia depozitelor se poate spune că nivelul energetic general al acumulărilor 

litorale a fost mai ridicat în timpul SarmaŃianului superior, in comparaŃie cu acumulările litorale 

ponŃiene şi daciene. 

Dinamica sedimentării a depins de raportul de prevalare dintre factorii bazinali (valuri, 

curenŃi) şi cei fluviali (intensitatea influxului sedimentar). Cele mai multe secvenŃe sedimentare 

de plajă sunt controlate de starea energetică a mediului acvatic. SecvenŃele de plajă dominate de 

valuri de vreme calmă sunt mai frecvente în timpul meoŃianului, ponŃianului şi al dacianului 

inferior. Depozitele de plajă meoŃian superioare cu laminaŃie tip hummocky (valea Bizdidelului, 

Pucioasa) reflectă un control mai pregnant al perioadelor de furtună. 

Controlul exercitat în mod predominant de procesele fluviale asupra sedimentării litorale din 

Bazinul Dacic este nuanŃat. In ansamblu influxurile detritice fluviale au fost mult mai intense în 

partea nordică a Bazinului Dacic (Bazinul Focşani), în comparaŃie cu restul Bazinului Dacic 

(părŃile centrală şi vestică). In consecinŃă au apărut un facies de plajă cu rată de sedimentare 

ridicată în nord şi altul cu rată de sedimentare mai mică în centru şi vest. 

In condiŃiile unui influx fluvial redus cu oscilaŃii spre moderat, au apărut următoarele tipuri de 

secvenŃe de plajă (Fig. 6): 

• secvenŃe de plajă cu energie depoziŃională redusă, fin granulare (alternanŃă strânsă nisip 

fin/silt şi argilă) cu frecvente ondulaŃii de valuri şi foarte rare laminaŃii tip hummocky (Pl. 7); 

• secvenŃe de plajă cu energie depoziŃională mai ridicată, nu mult mai grosiere, cu ondulaŃii 

de valuri , care se disting prin prezenŃa unor unităŃi sedimentare invers granoclasate (Pl. 5A). 

 In momentele de influx fluvial foarte ridicat factorii bazinali (valuri, curenŃi litorali) nu au 

avut capacitatea de a redistribui materialul detritic depus în zona litorală, ceea ce se reflectă prin 

absenŃa ondulaŃiilor simetrice de valuri şi a laminaŃiei de tip hummocky. SecvenŃele sedimentare 

instituite în aceste condiŃii sunt de tipuri diferite: 

• secvenŃe invers granoclasate cu laminaŃie de curent sau fără structuri sedimentare vizibile, 

care arată că acumularea sedimentară a progradat sub impulsul factorilor fluviali sub formă de 

fan-delta (Pl. 5B şi C); 

• unităŃi sedimentare cu grosime metrică lipsite de granoclasare, cu laminaŃie de curent, 

care se intercalează frecvent şi relativ constant în succesiunea cu ondulaŃii de valuri din faciesul 

cu rată mare de sedimentare (Bazinul Dacic de nord). Pe baza datelor disponibile în prezent 

acestea ar putea reprezenta acumulări la gura de vărsare a râurilor (bare de debuşare; engl.= 

mouth bar); 
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• unităŃi sedimentare cu stratificaŃie înclinată la scară mare/medie (Pl. 6), a căror 

structură sedimentară ar putea fi de asemenea generată de impulsuri fluviale puternice, 

dar de scurtă durată.  

 

5. Sedimentarea litorală în  evolutia conditiilor ambientale din Bazinul Dacic. 

 

Analiza paleoambientală efectuată a evidentiat faptul că sedimentarea In cadrul Bazinului 

Dacic a avut loc în conditii  salmastru-marine care au evoluat până la condiŃii de sedimentare 

continentale. . 

In cursul existenŃei condiŃiilor marine au existat următoarele stadii evolutive (Fig. 9): 

• stadiul marin de larg (ambianŃă tip offshore)  reprezentat printr-o secvenŃă argiloasă, în 

mod tipic practic fără intercalaŃii nisipoase.  

• stadiul marin litoral în cursul căruia s-au dezvoltat secvenŃe marcate de prezenta 

faciesului fin nisipos cu granoclasare inversă, ceeace evidenŃiază trecerea la sedimentarea 

progradantă de tip deltaic. Energia [proceselor de sedimentare cunoaste  un salt important, în 

comparatie cu sedimentarea argiloasă din perioada anterioară.  

Aceste stadii ambiental-sedimentare sunt urmate de: 

stadiul continental (dominant fluvial)  caracterizat prin existenŃa unui sistemul sedimentar 

ce consta din canale fluviale (generând acumulări nisipoase cu granoclasare normală) 

care străbăteau câmpii mlăştinoase de inundatie.  

Trecerea de la ambianŃa sedimentară marină la cea continentală apare în mai multe cicluri 

geologice. PrezenŃa sedimentelor litorale este clară în unele secŃiuni meoŃian superioare (cel mai 

clar în valea Bizdidelului, Pucioasa) şi ponŃian –dacian inferioare (v. Bădislavei, v. Râmnicului 

Sărat, s.a.). Comparând datele obtinute în afloriment cu cele din foraje se constată că secvenŃele 

litorale meoŃian superioare şi cele ponŃiene se dezvoltă numai ca faciesuri proximale. Aceste 

secvenŃe litorale nu se regăsesc în faciesurile sincrone din centrul Bazinului Dacic (Fig.9). In 

contrast, unitatea sedimentară litorală dacian inferioară a fost urmărită în profilele de sondă pe 

toată aria  vestică şi centrală a bazinului, între valea Buzăului şi terminaŃia vestică a Bazinului 

Dacic (Fig. 10). 

 

 



IV. AmbianŃe de sedimentare în Bazinul Dacic 

________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

BAZINUL DACIC.  ARHITECTURĂ SEDIMENTARĂ, EVOLUłIE, FACTORI DE CONTROL 

152 

 

Figura 9.  Etape de evolutie in timp a paleo-ambiantelor sedimentare in Bazinul Dacic. 

A. Relatii între sedimentarea distalã si sedimentarea proximalã de pe rama nordicã a 

bazinului. 

 B. Evolutie paleo-ambientalã 
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Figura10. Extinderea intervalului genetic litoral dacian inferior in arealul Bazinului Dacic 

                       dupa date provenite din analiza diagrafiilor geofizice 
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SEMNIFICATIA PALEOAMBIENTALA A ARGILELOR 

IN DEPOZITELE NEOGEN SUPERIOARE DIN BAZINUL DACIC 
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 Argila reprezintã una dintre cele mai frecvente roci ce alcãtuesc secventele sedimentare. 

Datoritã granulatiei sale foarte finã în argile nu se pot observa structuri sedimentare interne, atât 

de des întâlnite în rocile nisipoase. Din acest motiv cunostintele privind reconstituirea conditiilor 

sedimentare ale faciesurilor argiloase sunt foarte reduse. Aceasta face ca analiza paleoambientalã 

sã fie incompletã sau sã nu poatã fi întreprinsã în seriile sedimentare cu multe argile sau complet 

argiloase. 

 Studiile sedimentologice efectuate în depozitele Bazinului Dacic au condus la stabilirea 

unor criterii care scot în evidentã mai multe tipuri de argilã, cu caractere sedimentare si caractere 

faciale diferite. Acest fapt este important întrucât ar putea oferi noi valente metodei de analizã 

paleoambientalã. 

 

1. Tipuri faciale de argile 

 

Diferentierea facialã a argilelor, dsupă observaŃii în afloriment,  se poate face în functie de 

caracterele proprii sedimentelor argiloase, precum si dupã trãsãturi imprimate prin prezenta în 

argile a altor tipuri de sedimente. 

 In cadrul depozitelor neogen superioare investigate în aria Bazinului Dacic argilele pot fi 

diferentiate pe baza urmãtoarelor caractere sedimentare: 

 - prezenta stratificatiei în serii de argile în care nu există alte intercalaŃii sedimentare, 

vizibilã în deschideri de dimensiuni medii, deseori evidentiatã si prin suprapunerea unor efecte 

post-sedimentare; 

 - omogeneitatea argilelor, implicând lipsa stratificatiei vizibile, în secvenŃe ne-afectate de 

reorganizare biologică; 

 - prezenta concretiunilor calcaroase sau a nivelelor cu caractere de paleosol. 

 Caracterele sedimentare enumerate se recunosc în douã tipuri faciale de argilã: 

1) argilã stratificatã, uneori cu lamine paralele siltice sau foarte fin nisipoase; 

(2) argilã omogenã, în cadrul cãreia nu se observã stratificatie sau laminatie paralelã(Pl. 1A). 
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Figura 1. Argila omogena (nestratificata) care apare ca termen final al unei unitati fluviale 

granoclasate normal. Meotian superior. Valea Bizdidelului (est Pucioasa, jud. Dambovita) 

 

 

 

2. Faciesuri argiloase si secvente sedimentare 

 

In vederea recunoasterii semnificatiei paleoambientale a celor douã tipuri de argile este 

important sã se examineze unitãtile sau/si secventele sedimentare nisipoase cu care se asociazã 

faciesurile argiloase. 

 In depozitele litorale meoŃiene şi dacian inferioare din Bazinul Dacic argilele stratificate 

apar deseori ca termen bazal al secventelor invers granoclasate.  

 In depozitele litorale meotian superioare din valea Bizdidelului (Pucioasa) pachetele 

groase de argile stratificate apar în douã faciesuri: 

(1) argile stratificate cu intercalatii  foarte subtiri (3-15cm) de silt sau nisip foarte fin 

granular cu ondulatii simetrice; 

 (2) argile stratificate cu lamine paralele. 
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 Tipul omogen de argile a fost întâlnit întotdeauna împreunã cu sedimentele nisipoase 

acumulate în ambianta fluvialã. Acest facies argilos reprezintã termenul somital,  cel mai fin, al 

secventelor fluviale granoclasate normal (Fig. 1 ; Pl. 1B). Peste argilele omogene se dispun 

transant sedimentele nisipoase din baza urmãtoarei secvente granoclasate normal. 

 In partea superioarã fluvialã a seriei de depozite meotian superioare investigate în valea 

Bizdidelului, faciesul de argilã stratificatã apare în cadrul unor secvente invers granoclasate (Fig. 

2) ca termen bazal al secventei. In acest caz, unde secvenŃele invers stratificate apar în cadrul unei 

succesiuni groase groase de argile omogene, se observã schimbarea faciesului argilos (devine 

stratificat) în baza intercalaŃiei nisipoase sau siltice invers granoclasate.  

 

Figura 2. Secvente sedimentare invers granoclasate (ambianta de con de crevasa) 

prezente in coloana depozitelor fluviale meotian superioare care afloreaza 

 in valea Bizdidelului (est Pucioasa, jud. Dâmbovita). 

A. Amplasarea secventelor în coloana litologicã a depozitelor meotian superioare 
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3. Implicarea paleoambientalã a faciesurilor argiloase 

 

Paleoambiantele de sedimentare în cadrul cãrora au fost acumulate argilele meotian 

superioare studiate în secvenŃele Bazinului Dacic sunt evidentiate de unitãtile nisipoase cu care se 

asociazã. Acestea din urmã posedã structuri sedimentare interne care permit recunoasterea tipului 

de ambiantã. 

Argilele stratificate apar asociate cu nisipuri acumulate în urmãtoarele ambiante de 

sedimentare: 

(1) ambianta de plajã dominatã de furtunã; aceastã ambiantã este ilustratã de secventele 

invers granoclasate cu laminatie de furtunã (hummocky); argila stratificatã reprezentând 

momentul care precede declansarea furtunii; 

(2) ambianta de deltã dominatã de procese fluviale; aceasta fiind interpretarea acordatã 

secventelor invers granoclasate cu structuri de curent (dar fãrã laminatie de furtunã) intercalate în 

depozite litorale; în acest caz argila putând fi atribuită microambianŃei de prodeltã; 

(3) ambianta de trecere plajã-offshore (deasupra nivelului de bazã a actiunii valurilor); 

caracter atribuit secventei dominant argiloase cu intercalatii subtiri de silt/nisip cu ondulatii de 

valuri; 

(4) ambianta de offshore (sub nivelul de bazã al actiunii valurilor), aceastã ambiantã fiind 

atribuitã pachetelor de argilã cu lamine paralele dar fãrã intercalatii nisipoase cu ondulatii de 

valuri; 

(5) ambianta fluvialã de con de crevasã; interpretare aplicatã unitãtilor invers granoclasate 

intercalate în depozite fluviale (dominant granoclasate normal). 

Argilele omogene se asociazã numai cu secventele fluviale. Intrucât argila omogenã face 

parte din secventa granoclasatã normal (Fig. 1), se poate trage concluzia cã acest tip de argilã se 

acumuleazã în ambianta de canal fluvial. Reprezentând o acumulare sedimentarã extrem de fin 

granularã si fãrã structuri de curent, argila omogenã ar reprezenta starea de sistare a functionãrii 

canalului (prin fenomenul de avulsie) când are loc colmatarea canalului fluvial abandonat. 

Argile omogene, lipsite de stratificaŃie au fost observate în baza stratelor de lignit din 

depozite daciene şi romaniene din Oltenia. 

In zona văii Bădislavei (vest de Curtea de Argeş) argilele omogene în serii groase, care apar 

în secvenŃe fluviale, sunt atribuite sedimentării în câmpia de inundaŃie.   
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4. Concluzii 

 

In depozitele neogen superioare ale Bazinului Dacic aspectul în afloriment al argilelor este 

semnificativ din punct de vedere paleoambiental numai prin prezenŃa sau absenŃa stratificaŃiei. In 

acest context ne referim la stratificaŃia care apare în serii de argile unde nu există intercalaŃii 

sedimentare cu granulaŃie diferită de cea a argilei (siltite, nisipuri).  

ObservaŃiile efectuate, prin compararea cu indicaŃiile oferite de sedimente mai grosier 

granulare cu structuri sedimentare, conduc spre ideea că stratificaŃia argilelor se datorează 

acumulării într-o ambianŃă unde acŃionează curenŃi acvatici. In acelaşi  mod de gândire, argilele 

omogene indică absenŃa acŃiunii curenŃilor acvatici în timpul acumulării particulelor argiloase.        

Argilele neogen superioare omogene (lipsite de stratificaŃie proprie) sunt mai restrictive ca 

apariŃie, fiind asociate secvenŃelor fluviale. Mai precis, aceste argile apar deseori la partea 

superioară a secvenŃelor  fluviale cu granoclasare normală. In acest caz argilele evidenŃiază etapa 

de inactivitate a canalului aluvial. 

Deseori apar argile omogene care aflorează în baza stratelor de cărbuni. Aceste argile ar putea 

indica un mediu depoziŃional mlăştinos, lipsit de circulaŃie acvatică. 

Chiar în ambianŃa fluvială, argilele sunt stratificate când se asociază unor ambianŃe cu 

dinamică acvatică prelungită în timp. Este cazul sedimentelor acumulate în conuri de crevasă. 
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Deschideri clare si continui pe o distantã de aproximativ 1000 m în cariera Jilt sud (treptele 

E12 si E13) au scos în evidentã un corp nisipos care ilustreazã în mod deosebit de clar caracterele 

ambiantei fluviale cu sedimentare lateralã.  

Cariera Jilt sud se situeazã pe teritoriul localitãŃii Mãtãsari, la cca 10 km ESE de orasul 

Motru, în Oltenia vesticã.  Denumirea carierei este datã de vecinãtatea râului JilŃ, afluent al Jiului. 

  

1. Prezentare geologicã  

 

Prezentarea geologicã a perimetrului JilŃ 

 

Cariera JilŃ este amplasatã în depozite neogen superioare ale Bazinului Dacic, flancul sudic al 

unui anticlinal larg. perimetrului minier depozitele neogen superioare apar înclinate spre sud, cu 

cãderi de câteva grade. 

Bazându-se pe date de foraj, Stãnescu et al. (1983) descriu în detaliu geologia perimetrului 

JilŃ. Dupã aceşti autori succesiunea sedimentară din zona carierei JilŃ (Stãnescu et al., 1983) (Fig. 

1) începe cu un orizont inferior nisipos cu grosime de 90-150 m, atribuit GeŃianului. In această 

secvenŃă sunt incluse stratele de cãrbuni III şi IV. Depozitele daciene care urmeazã în continuitate 

de sedimentare constau din argile şi nisip, în care se intercaleazã stratele de lignit V, VI şi VII. 

Romanianul este alcãtuit din depozite argiloase-nisipoase cu faună de apã dulce, groase de 

70-90 m, în care apar stratele de lignit VIII – XII. Pleistocenul inferior, în continuare argilos-

nisipos gãzdueşte stratele de lignit XIII şi XIV. Dupã Stãnescu et al. (1983) limita 

Dacian/Romanian se situeazã între stratele de lignit VII şi VIII. Panã et al. (1981) considerã cã 

Romanianul inferior (Siensian) începe de-asupra stratului V; intervalul nisipos VII – VIII 

aflându-se în mijlocul Siensianului. 
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In secŃiuni geologice (Stãnescu et al., 1983) corpurile nisipoase ale secvenŃei din perimetrul 

JilŃ au aspect de pânze sau ca lentile (Fig. 4 si 5). Pânzele nisipoase  apar ca nişte corpuri plate, cu 

groasime de 15-30m şi cu extindere lateralã de 3-4 km sau mai mult, care se terminã prin efilare 

rapidã. Lentilele nisipoase au grosimi de 2 – 15 m, extinzându-se lateral între 0,25 şi 1,5 km. 

 

Figura 1. Succesiunea lito-stratigrafica in cariera Jilt sud.Date dupa Stanescu et al., 1983 
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Figura 2. Cele douã trepte de exploatare ale carierei Jilt Sud care deschid depozitul de point bar 

 
 

 

 

 

Figura 3. Extinderea nisipului de Jilt in sectiune geologica prin perimetrul minier Jilt. Dupa 

date de Stanescu et al.1983 

 

 

 

Prezentare geologicã a secvenŃei sedimentare investigate 

 

Depozitele corpului de point bar sunt deschise în fronturile a douã trepte de exploatare etajate 

(E12 şi E13), în partea sudicã a perimetrului minier JilŃ. Partea superioarã a corpului de nisip care 

a fost investigat apare la orizontul E13 în peretele vertical al frontului de extracŃie. Partea bazalã a 

depozitelor de care ne ocupãm este deschisã în orizontul imediat înferior, E13. 

Corpul nisipos care reprezintã obiectul prezentului studiu apare ca un depozit cu grosime de 

10-25 m si extindere lateralã de câtiva kilometri (3,2 km în sectiunea geologicã   E-V prezentatã 

de Stãneacu et al.,l983), delimitat de stratele de lignit VII si VIII.  
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Pentru usurinta prezentãrii, în textul care urmeazã ne vom referi la corpul de care ne ocupãm 

cu denumirea ”nisipul de Jilt” sau ”nisipul stratificatie înclinatã”.  

Nisipul de JilŃ repauzeazã pe un nivel siltic-argilos, care stã direct pe stratul de lignit VII. Din 

aceste argile a fost colectatã o asociatie de moluste de apã dulce. Orizontul argilos bazal prezintã 

importante variaŃii de grosime (între 1,5 şi 5 m) în partea vesticã a treptei de exploatare E12. 

Cauzele acestei variaŃii sunt erozionale, generate de agentul fluvial care a depus nisipul de JilŃ. 

La partea superioarã nivelul nisipului de Jilt este delimitat de un strat subŃire de lignit (25 – 

30 cm), reprezentând un episod cãrbunos minor care precede stratul principal VIII. 

Din datele de foraj rezultã cã intervalul nisipos cu stratificaŃie înclinatã de care ne ocupãm 

reprezintã o pânzã cu mari variaŃii de grosime (de la 10 la 25 m) (Fig. 4), a cãrei limitã lateralã se 

traseazã la NV şi E de cariera JilŃ Sud, Pãnza de nisip dintre stratele de cãrbune VII şi VIII se 

extinde mult spre sud de cariera JilŃ Sud (Fig. 4),  

In sectiune stratul de nisip de JilŃ (Fig. 3 şi 4) se prezintã ca un corp cu grosime mai mare în 

partea vestica, terminaŃia estica afilându-se la grosime mult mai micã.  

 

Figura 4. Sectiune simetrica prin corpul nisipos de point bar din zona carierei Jilt.  Lungime 

aprox. 3km. Grosime maxima cca 35m. 

 

Figura 5. Modelul fiziografic al pointbar-ului. Modificat, din Galloway, Hobdday, 1983. 
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2. Depozitele de point bar. Definitie si caractere 

 

Point-bar-ul (barã de meandru) reprezintã singurul facies reprezentativ al râului meandrat, din 

punct de vedere al acumulãrii nisipului. UnitãŃile de point bar iau naştere prin migratia lateralã a 

meandrului. Secventa verticalã este granoclasatã normal, prezentând, din bazã cãtre partea 

superioarã:  

depozite de point-bar inferior si mediu:  

-arenit grosier, pietris; 

-laminatie oblicã la scarã mare. 

 

depozite de point-bar superior:  

-arenit mediu; 

-laminatie oblicã la scarã micã; 

-intercalatii de argile (clay drapes); 

 nivel argilo-siltic. 

 

Structura internã a point-bar-ului: 

- stratificatie înclinatã; 

intercalatii de argilã; 

laminaŃie primară de curent; 

zone erozionale. 

Stratificatia înclinatã reprezintã cel mai clar criteriu clar de recunoaştere a depozitelor de râu 

meandrat.  

Caracteristici sedimentologice: 

stratificatie înclinatã; 

directii de paleocurenti:   - paralel cu directia stratificatiei înclinate; 

                      - perpendicular pe directia de înclinare a stratificatiei; 

secventã verticalã granoclasatã normal (tip fining-upward); 

bazã erozionalã. 

Pozitiile succesive ale suprafetei de acumulare sedimentarã a point-bar-ului sunt deseori puse 

în evidentã prin prezenta unor nivele subtiri de argile, care joacã rolul de linii de timp. 
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Figura  6. Coloane lito-faciale seriate in nisipul de Jilt 

 

 

 

3. Descriere sedimentologica a depozitelor de point bar Jilt Sud 

 

Sedimentele dominant nisipoase cuprinse între stratele de lignit VII si VIII sunt subdivizate 

prin prezenta a trei strate subŃiri de pietris. Depozitele cu stratificatie înclinatã sunt delimitate în 

bazã de al treilea strat de pietris, iar la partea superioarã de un episod nisipos care precede stratul 

VIII. In cadrul acestui volum de sedimente cu stratificatie înclinatã se deosebesc câteva 

litofaciesuri, organizate într-o secventã caracteristicã.  

 

Faciesul siltic-argilos  

Depozitele siltic-argiloase (Pl. 1A) constituie partea superioarã a unitãtii cu stratificatie 

înclinatã din cariera Jilt sud. Imediat sub stratul de cãrbune depozitele sunt net argiloase (0,5-1 m 

grosime), cu rãdãcini incarbonizate. Caracterul dominant al argilelor este lipsa stratificatiei 

interne. Acest subfacies va fi denumit subfaciesul argilei superioare omogene. 

Sub argilele superioare omogene apar depozite siltic-nisipoase, mai nisipoase în partea 

inferioarã, devenind argilo-siltice spre partea superioarã. Acesta este subfaciesul siltic-argilos. 
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Stratificatia internã a acestor depozite este reprezentatã mai ales prin laminatie paralelã, pe 

alocuri afectatã de bioturbatie. Uneori se observã stratificaŃie inclinatã la scarã medie. 

 

Faciesul fin si foarte fin nisipos  

Sub depozitele siltic-argiloase ale corpului cu stratificatie înclinatã apare o importantã 

acumulare nisipoasã cu granulatie finã si foarte finã. La partea superioarã a acestei acumulãri se 

dezvoltã subfaciesul foarte fin nisipos cu laminatie oblicã la scarã micã (Pl. 1B). In partea 

inferioarã a fost delimitat subfaciesul fin nisipos cu laminatie oblicã la scarã medie (Pl. 1C).  

In nisipurile fin si foarte fin granulare apar intercalatii subtiri de argilã (3-7 cm grosime). 

Aceste intercalatii au tendinta sã aparã din baza faciesului siltic-argilos, dezvoltându-se spre baza 

faciesului nisipos. Datoritã dispunerii oblice a intercalatiilor de argile devine evidentã stratificatia 

înclinatã (sensu Thomas et al.,1987) a nisipului de Jilt sud (Plansa foto 2).  

 

Faciesul mediu si grosier nisipos  

In partea vesticã a nisipului cu stratificatie înclinatã deschis în cariera Jilt sud, sub faciesul fin 

si foarte fin nisipos se dezvoltã depozite nisipoase mediu si grosier granulare cu laminatie oblica 

concoidã la scarã mare si medie.  

La partea superioarã a faciesului mediu si grosier nisipos apar intercalatii subtiri de argile, 

care se extind din subfaciesul fin nisipos. Intrucât în cea mai mare parta a nisipului mediu grosier 

nu existã intercalatii de altã naturã litologicã, stratificatia înclinatã nu este evidentã în aceste 

depozite.  

In baza nisipului de Jilt sud, reprezentatã în vestul carierei prin nisip grosier iar în est prin 

nisipuri mai fine, se observã cele mai mari corpuri cu stratificatie oblicã (Plansa foto 3) precum si 

o cantitate mai importantã de galeti de argilã. 

Limita bazalã a secvenŃei de point bar este marcatã printr-un nivel subtire (10-50 cm) de 

pietris fin.  

 

Secventa sedimentarã majorã 

Corpul nisipos cu stratificatie înclinatã deschis în cariera Jilt Sud se caracterizeazã printr-o 

secventã verticalã de depozite din ce în ce mai fine spre partea superioarã (granoclasare normalã 

sau secventã de tip fining upward). In partea vesticã a sectiunii studiate secventa granoclasatã 

începe cu faciesul grosier nisipos, continuã cu nisipuri fin si apoi foarte fin granulare urmate de 

depozite siltic-argiloase. Succesiunea se încheie cu argile masive situate sub un strat de lignit. In 
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partea esticã a sectiunii studiate dispar nisipurile mediu si grosier granulare, secventa începând cu 

nisip fin (Fig.7).  

Secventa de granoclasare normalã a corpului cu stratificatie înclinatã este subliniatã si de 

distributia structurilor oblic laminare. Corpurile cu laminatie oblicã la scarã mare si medie apar în 

partea inferioarã a secventei, in timp ce laminatia oblicã la scarã micã este limitatã la partea 

superioarã a secventei.  

Secventa majorã a unitãtii Jilt sud cu stratificatie inclinatã se dezvoltã deasupra unei limite 

bazale erozionale. Limita superioarã a secventei Jilt sud este normalã, depozitionalã, marcatã de 

baza unui episod cãrbunos.  

ConstituŃia lito-facialã a corpului de point bar care apare în cariera JilŃ Sud este prezentatã 

sintetic în Figura 7. 

 

Figura 7. Prezentare sintetica a principalelor caracteristici ale depozitelor de point bar din 

cariera Jilt Sud. 

 

 

Geometria unitãtilor faciale  

In sectiunea transversalã fatã de înclinarea majorã a stratificatiei realizatã de deschiderile din 

cariera Jilt sud, caracterele si relatiile geometrice ale entitãtilor faciale sunt dominate de existenta 

unei puternice acumulãri lentiliforme de nisip mediu si grosier (pânã la 12 m grosime) în partea 
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centralã a sectiunii (Fig.8). Faciesul fin si foarte fin nisipos îsi reduce groaimea spre apexul 

lentilei si se îngroasã la vest. si ai ales la est de acest apex (cca 10 m). 

Forma generalã a corpului cu stratificatie înclinatã Jilt sud este aproximativ tabularã în partea 

esticã a sectiunii. Intrucât se dezvoltã pe o pantã depozitionalã (marcatã de un strat de pietris) 

acest corp se ascute în extremitatea sa vesticã. 

 

Figura 8. Modelul geometriei depozitionale a depozitului de point bar din cariera Jilt. 

Lungimea sectiunii = aproximativ 900 m 

 

 

Figura 9. Seturi cu stratificatie inclinata marcate de intercalatiile subtiri de argila. 

Depozitul point bar Jilt Sud. 

 

 

 

Structura majorã a stratificatiei înclinate  

Inclinatã la scarã mare, caracter evidenŃiat de stratele subŃiri de argile.  IntercalaŃiile de argile 

au un sens comun de înclinare (spre est), dar care se diferentiazã în seturi ce diferã ca pantã si 

aspect al stratificatiei înclinate (Fig. 9). Valoarea înclinãrii aparente a stratificatiei variazã în 

limite relativ mari. In partea vesticã se dezvoltã un set de dimensiuni mari cu înclinare redusã a 

stratificatiei (2 – 100 ) (setul S1 în figura 9).  

In seturile estice valoarea înclinãrii stratificatiei este mai mare (10 – 200). 

In succesiunea lor lateralã seturile cu stratificatie înclinatã sunt separate prin discontinuitãti 

de structurã care nu sunt în mod evident erozionale, precum si prin suprafete de discontinuitate 

clar erozionale (Fig. 9, seturile S5 si S6). Discontinuitãtile erozionale apar în partea esticã a 
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profilului din carierã, uneori fiind evidentiate prin acumulare de material argilos (în partea brecii 

cu elemente de argilã) pe planul de discontinuitate. 

 

Figura 10. Directii de paleocurenti masurate in depozitele de point bar din cariera Jilt Sud 

 

 

 

Directii de paleocurenti  

Determinarea orientãrii corpurilor oblic laminate în nisipul de Jilt sud a indicat faptul cã 

directia dominantã a paleocurentilor este de la SSE cãtre NNV (Fig.10). Aceastã directie se 

mentine în toate faciesurile si subfaciesurile nisipoase investigate.  

Directia dominantã de. curgere a paleocurentilor este aparent perpendicularã fatã de sensul de 

cãdere al stratificatiei înclinate si aproximativ paralelã cu directia planului de în- clinare al 

unitãtilor oblice ce caracterizeazã nisipul de Jilt sud.  

 

Structuri biogene 

Elementele biotice ale unitatii cu stratificatie inclinata Jilt se caracterizeaza prin bioclaste, 

structuri fitogene si urme biogene de activitate. Bioclastele (cochilii si resturi de cochilii) sunt 

rare, prezente numai in argiulele omogene de sub stratul de carbune. 

Structurile fitogene sunt reprezentate prin radacini si trunchiuri de copaci mai mici sau mai 

mari. Numeroase radacini de dimensiuni mici apar sub stratul de carbune superior, in orizontul 
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siltic-argilos. La baza unitatii cu stratificatie inclinata, in argilele imediat inferioare exista 

trunchiuri de copaci in pozitie de crestere. Acestea din urma sunt retezate chiar la contactul cu 

nisipul sau patrund 10-20 cm in nisip. 

Urmele de activitate organica sunt de doua tipuri. In depozitele siltice-argiloase apar relativ 

frecvente structuri de bioturbatie constand din canale neregulate umplute cu material argilos. 

Nisipurile foarte fine sunt strabatute de canale verticale sau slab inclinate, cu o grosime de cca l 

mm. Aceste structuri tubulare pot fi urmarite pana la contactul cu intercalatiile argiloase, unde 

dispar (Fig. 11). Ele apartin ichnogenului Skolithos, fiind caracteristice ichnofaciesului cu acelasi 

nume. Se presupune ca aceste structuri au fost produse de viermii policheti sau, foarte probabil, 

de unele larve de coleoptere (ex. Cicindella). Bioturbatiile din depozitele siltice, cat si structurile 

tubulare nisipoase nu apar mai jos de faciesul foarte fin nisipos. 

 

 

Figura 11. Urme de activitate organica (Skolithos) in faciesul foarte fin nisipos al depozitelor de 

point bar Jilt. 
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Figura 12. Coloana litofaciala sintetica a depozitelor deschise in frontul treptelor de extractie 

A12 si A13, cariera Jilt Sud 
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4. Caracterele si distributia intercalatiilor subtiri de argile 

 

IntercalaŃiile subŃiri de argilã sunt deosebit de importante pentru cunoaşterea depozitelor şi 

ambianŃei de point bar. 

 

Mod de aparitie 

La partea superioara a unitatii nisipoase cu stratificatie inclinata cercetata in cariera Jilt exista 

frecvente intercalatii de argila (Fig. 8 şi 9). Datorita existentei acestor intercalatii subtiri de argila 

devine vizibila stratificatia inclinata caracteristica unitatii Jilt. Cele mai numeroase intercalatii de 

argila apar ca strate subtiri, cu grosimi cuprinse intre 3 si 10 cm, dar mai ales 4-7 cm, cu extindere 

laterala mare (zici de metri, uneori peste 100 m). Intercalatiile argiloase mai groase (30-60 cm) 

sunt mult mai rare, avand caractere si semnificatii diferite. 

Uniformitatea laterala a intercalatiilor argiloase subtiri este conferita de constanta grosimii si 

litologiei pe intreaga lor arie vizibila de extindere laterala. 

Frecventa intercalatiilor argiloase subtiri este variabila. Cand se localizeaza in masa 

nisipoasa, la nivele mai joase, intercalatiile argiloase separa volume nisipoase cu grosimi de pana 

la 1-2 m. Distanta dintre stratele de argila este mai redusa cand se intercaleaza in nisipul din 

apropierea limitei cu depozitele argilo-siltice (20-60 m interval vertical). 

 

Structura interna a intercalatiilor subtiri de argila 

Desi intercalatiile de argila in discutie au grosime minora, structura lor interna este variata si 

revelatoare. Structrura sedimentara interna a intercalatiilor subtiri de argila este conturata prin 

participarea – in proportii si relatii diferite – de corpuri si lamine nisipoase si siltice. 

 Corpurile si laminele nisipoase apar in mod caracteristic in jumatatea sau treimea inferioara a 

stratelor argiloase (Pl. 3A). Partea superioara (si medie) a stratelor reprezintă intervalul laminelor 

siltic-argiloase paralele, mai rar si oblice. Uneori, intervalul cu material nisipos se intercaleaza in 

mijlocul intercalatiei argiloase sau – foarte rar – sunt distribuite in toata coloana verticala a 

intercalatiilor argiloase. Alteori, laminele nisipoase lipsesc, iar laminele siltic-argiloase se 

instaleaza din baza stratului. 

In mod caracteristic intre intervalul inferior cu lamine nisipoase si intervalul superior cu 

lamine siltic-argiloase exista trecere gradata (Pl. 3A). Sunt rare situatiile cand intre cele doua 

intervale exista limita neta. 
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Limitele intercalatiilor subtiri de argila 

Corpurile subtiri de argila sunt delimitate fata de nisipul in care se intercaleaza prin suprafete 

nete si paralele. Limita inferioara prezinta neregularitati de amploare mica, ce pot fi atribuite 

proceselor de eroziune si/sau celor de tasare, pe cand limita superioara este mai regulata, cu 

caracter depozitional (Pl. 3A). 

Uneori ondulatiile limitei inferioare apar datorita faptului ca argila acopera neerozional 

ripple-uriule existente in nisip. In acest fel, se conserva forma completa a ondulatiilor de curent. 

Limita superioara poate fi uneori marcata de relief de eroziune, de amploare relativ mai 

avansata sau mai redusa. 

O situatie intalnita mai rar este trecerea gradata de la nisipul sunjacent la argila suprajacenta. 

 

Terminatiile si întreruperile intercalatiilor subtiri de argila 

Disparitia prin efilare pare sa fie mecanismul cel mai normal de terminatie laterala a acestor 

intercalatii de argila. 

Frecventă este terminatia laterala (sau numai întreruperea) intercalatiilor de argila prin 

eroziune (Pl. 3B şi 4A). 

Alta modalitate de intrerupere a intercalatiilor subtiri de argila este ruperea locala a acestor 

strate prin strapungerea lor de dyke-uri de nisip. 

Unele intercalatii subtiri de argila se termina prin intermediul unui sir de galeti de argila (Pl. 

3B şi 4A si B). 

 

Distributia intercalatiilor subtiri de argila in depozitele cu stratificatie inclinata  

Examinand distributia intercalatiilor subtiri de argila de-a lungul profilului vertical se 

constata ca in zona extrem vestica a faciesului foarte fin nisipos, practic nu apar intercalatii subtiri 

de argila (Fig. 8). Pe masura ce se ingroasa secventa nisipoasa intercalatiile de argila devin din ce 

in ce mai frecvente. Frecventa este maxima in zona care corespunde terminatiei estice a 

acumularii de nisip mediu si grosier granular. 

Intercalatiile subtiri de argile apar in mod inegal in toate cele trei faciesuri nisipoase. 

Majoritatea acestor intercalatii sunt gazduite in faciesul foarte fin nisipos cu laminatie oblica la 

scara mica (Fig. 8). Unele intercalatii argiloase depasesc acest facies patrunzând in nisipurile 

subjacente. Cea mai profunda patrundere a stratelor argiloase este in zona de apex a acumularii de 

nisip mediu si grosier granular. Cateva intercalatii argiloase ajung si in faciesul fin nisipos cu 

laminatie oblica la scara mare, dar intr-o zona unde delimitarea intre faciesuri foarte fin nisipos si 

fin nisipos este incerta. 
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In ansamblu, se constata ca in profil transversal intercalatiile argiloase se mentin in jumatatea 

superioara a faciesurilor nisipoase cu stratificatie inclinata. 

 

5. Semnificatia genetica si dezvoltarea corpului cu stratificatie inclinata Jilt sud  

 

Ambianta de sedimentare  

Principalul element diagnostic privind ambianta de sedimentare a nisipului de Jilt sud este 

reprezentat de stratificatia înclianatã la scarã mare a acestor depozite (Pl. 2). Aceastã structurã 

majorã aratã cã acumularea depozitelor ce constituie nisipul de Jilt sud s-a fãcut prin sedimentare 

lateralã.  

Relatiile ortogonale dintre sensul de înclinare al corpurilor oblice ale nisipului de Jilt sud si 

directia de paleocurenti  dominantã (Fig. 10) precizeazã cã sedimentarea lateralã este de tip 

acretie lateralã, eliminând posibilitatea acumulãrii prin progradare.  

Intr-un mediu cu faună de moluşte de apă dulce cum este cel al nisipului de JilŃ sud (Stănescu 

et al.,1983) ambianŃa în care actionează procesul de acreŃie laterală poate fi identificată cu 

ambianŃa de point bar (bare de meandre) (Stewart,1983; Thomas et al 1987). TendinŃa de 

granoclasare verticală normală (secvenŃă tip ”fining upward”) este de asemenea caracteristică 

ambianŃei de point bar (Fig. 12). 

 

SemnificaŃia genetică a faciesurilor  

Cu exceptia argilelor masive superioare, toate faciesurile nisipului de JilŃ sud sunt legate prin 

sistemul comun de stratificaŃie înclinată. Această  legătură genetică rezultă din faptul că 

intercalaŃiile argiloase subŃiri pornesc din subfaciesul siltic - argilos şi se prelungesc până în 

partea superioară a faciesului mediu şi grosier nisipos, traversând depozitele faciesulul fin şi 

foarte fin nisipos. Prin urmare, rezultă că secvenŃa point bar-ului fosil JilŃ sud nu exprimă simpla 

suprapunere geometrică, ci o continuitate laterală-oblică a faciesurilor. RelaŃia de continuitate în 

lungul stratificaŃiei exprimă distribuirea depozitelor pe suprafaŃa malului convex al canalului 

aluvial care a migrat lateral, generând point bar-ul.  

Faciesurile bazale ale nisipului de JilŃ sud reprezintă umplutura sedimentară în zona axială, 

erozională, a canalului aluvial. Energia superioară a acestei ambianŃe este reflectată atât de 

granulaŃia relativ mai grosieră a sedimentelor acumulate, precum şi de dimensiunile superioare 

ale corpurilor oblic laminare. Această ambianŃă găzduieşte cele mai frecvente elemente ruditice, 

constând din galeŃii cuarŃitici care marchează limita bazală erozională, precum şi din intercalaŃii 

de brecii cu intraclaste argiloase.  
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Nivelul mediu, foarte fin nisipos al secvenŃei point bar-ului fosil JilŃ sud reprezintă 

sedimentul acumulat în zona aproximativ mediană a pantei depoziŃionale pe care o reprezintă 

malul convex (faŃa point bar-ului). GranulaŃia sa mai fină şi structura sa internă (laminaŃie oblică 

la scară mică) reflectă acumularea acestor sedimente în condiŃiile unei energii depoziŃionale mai 

mici în comparaŃie cu nivelul bazal al point bar-ului.       

StratificaŃia înclinată existentă şi în subfaciesul siltic - argilos cu structură internă se 

încadrează în structura oblică la scară mare a nisipului de JilŃ sud. Prin urmare putem considera cã 

acest subfacies include sedimente acumulate pe panta superioarã a point bar-ului, la marginea 

canalului aluvial, zona cu cea mai micã  adâncime de apã. 

Prin finetea extremã a granulatiei, lipsa structurii interne si abundenta rãdãcinilor, subfaciesul 

argilelor omogene sugereazã acumularea materialului argilos în zonele de mlastinã care 

functionau în spatele canalului aluvial meandrat.  

  

Evolutia point bar-ului fosil Jilt sud 

Bazându-ne pe datele oferite de structura sa majorã, în evolutia procesului de acretie lateralã 

a point bar-ului fosil Jilt sud se poste distinge o etapã initialã de acumulare intensã urmatã de o 

etapã complexã marcatã prin interventia intermitentã a procesului de eroziune.  

Etapa de acumulare este ilustratã cel mai clar de setul S1 (Fig. 9). Lungimea daosebitã 

(minimum 400 m) a acestui set indicã o perioadã de acretie lateralã relativ lungã si continuã. In 

aceastã perioadã energia de transport a râului meandrat atinge valorile cele mai înalte, ceea ce 

rezultã din volumul proportional important al nisipurilor mediu-grosiere. Acumularea 

sedimentelor ce constituie setul S1 s-a produs pe o pantã slab înclinatã si foarte lungã. 

Presupunem cã în aceastã etapã factorul tectonic a jucat un rol important, prin ridicarea ariei de la 

vest si impulsionarea acumulãrii laterale a sedimentelor spre est. 

Etapa a doua a point bar-ului fosil Jilt se manifestã mai evident în cazul seturilor S4, S5 si S6 

(Fig.9), când procesul de acumulare a sedimentelor este intrerupt de perioade de eroziune 

frecvente. 

Este de subliniat faptul cã în partea vesticã a treptei de extracŃie A13 nisipul de JilŃ nu aratã 

stratificaŃie înclinatã. Acest caracter aratã cã în evoluŃia nisipului de JilŃ în general, a existat o 

fazã fluvialã fãrã migraŃia lateralã a canalului fluvial, acumularea sedimentarã realizatã nefiind de 

tip point bar. 
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EVOLUłIA PALEOECOLOGICĂ A BAZINULUI DACIC 

 
Radu  Olteanu 

 
Str. Cara Anghel nr. 15, sector 6, Bucuresti 

 
 

1. Introducere 

 

Bazinul Dacic apare ca bazin individualizat în timpul SarmaŃianului mediu, odată cu 

încetarea dezvoltări faciesului recifal din spaŃiul platformei Moldoveneşti. Fenomenul este urmat 

de o puternică regresiune, care cuprinde simultan promontoriul sud dobrogean şi flancul de est al 

dorsalei dobrogene.  

Faciesul denumit continental – deltaic de către Saulea et al. (op.cit.) a apãrut în SarmaŃianul 

inferior în partea septentrionalã a avantfosei, s-a extins în SarmaŃianul superior acoperind şi 

forlandul. Această extensie a determinat închiderea nordicã a bazinului acvatic al avantfosei. În 

consecinŃã se poate considera cã în SarmaŃianul superior a fost definitivatã configurarea 

teritorialã, paleogeograficã a Bazinului Dacic.  

Procesele principale care au condus la conturarea Bazinului Dacic au fost următoarele: 

 -lãrgirea ariei de sedimentare a avantfosei carpatice, prin extinderea acesteia spre 

exterior (spre est şi spre sud) începând din Badenianul superior şi continuând în SarmaŃianul 

inferior şi mediu; 

 -închiderea bazinului acvatic al avantfosei carpatice în SarmaŃianul mediu şi superior, 

prin ridicarea pãrŃii de nord a avantfosei şi instalarea unui facies continental. 

ApariŃia Bazinului Dacic ca unitate acvaticã de sine stãtãtoare reprezintã una dintre 

consecinŃele mişcãrilor din faza atticã (Saulea et al., 1969). Izolarea Bazinului Dacic faŃã de 

Bazinul Panonic reprezintã o altă consecinŃã a mişcãrilor attice, în timp ce comunicarea 

Bazinului Dacic cu Paratethysul Oriental  a continuat sã funcŃioneze până în PonŃianul superior, 

după care el se izolează. 

 

2. SarmaŃianul 

 

În arealul Paratethysului Central (inclusiv bazinul Dacic), SarmaŃianul este transgresiv. 

Numai în Paratethysul răsăritean (Volhinia, Basarabia, nordul Mării Negre) avem o succesiune 

graduală de la faune marine spre cele salmastre cu toate schimbările faunistice cunoscute, 
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începând cu Konkianul superior, cînd treptat, unele comunităŃi faunistice eurihaline au devenit 

majoritare. În plus, s-au amplificat procesele de diversificare intra-specifice apărînd alte lineaŃii 

filogenetice. 

În Bazinul Dacic, Volhinianul debutează printr-o comunitate restrînsă dominată de (în 

succesiune) Cytheridea şi Bythocypris (singurele specii care vin din faciesurile marine ale 

Badenianului) urmate de dominanŃa genului Sclerochilus, asociat cu primele apariŃii ale genurilor 

Xestoleberis, Mutilus, Loxoconcha, Leptocythere s.l. Comunitatea este una exclusiv salmastră, iar 

succesiunea taxonilor reflectă o graduală selecŃie generică la trecerea de la un ecosistem marin la 

unul unul cu o altă salinitate. SarmaŃianul mediu în extremitatea occidentală a Bazinului Dacic 

(Valea Morilor, Colibaşi, Drobeta-Turnu Severin) este îndulcit sau slab salmastru (cu Cypris sp., 

Candona sp., Loxoconcha sp.) în secvenŃe alternative.  

Chersonianul pare mai mult un facies particular al SarmaŃianului, un timp în care întreaga 

fauna anterioară dispare fiind înlocuită cu una “excentrică”, necunoscută anterior (Stanchevia, 

Loxocauda). In plus, asistăm la o adevărată explozie a două specii de Mactra (din cele câteva zeci 

anterioare) Să adăugăm dispariŃia Cardiidaelor şi a majorităŃii gasteropodelor (cu excepŃia strict 

locală a celor pulmonate sau lacustre). Foraminiferele sunt fie foarte rare, fie lipsesc. Valoarea 

salinităŃii este de 0.07-0.08%, urmat de un episod îndulcit cu Darwinulla, Ilyocypris, Cypris etc 

Cu alte cuvinte, Chersonianul încheie un ciclu ecologic, un fel de acoladă salmastră încheiată 

într-un context oligohalin sau chiar lacustru (în podişul Moldovenesc). Limita lui superioară, cea 

cu MeoŃianul, iar în bazinul Pannonic, cu Pannonianul, este una tranşantă datorită inserŃiei unei 

faune noi, bogate şi mai ales, diverse.  

La nivelul Besarabianului, fauna de ostracode şi moluşte îşi atinge un maximum atât 

cantitativ (biomasă) cât şi calitativ (diversitate specifică). Urmează un declin brutal manifestat 

diferit în diferite areale. Aparent, avem o curbă a dezvoltării faunelor cvasi-simetrică 

asemănătoare în ambele areale, intra şi extra-Carpatice. Iar peste acest SarmaŃian cu toate 

faciesurile sale calcaroase, cu Mactre sau fără ele, pelitice, nisipoase, litorale sau nu, se aşează o 

suită sedimentară cu un alt tip de faună, cea MeoŃiană şi respectiv, cea Pannoniană. Ele conŃin 9 

specii comune de ostracode, specii ce permit corelarea şi afirmarea sincronismului lor. 

Ziscenko (1958) a apreciat salinitatea SarmaŃianului inferior la 0.17-0.20%. Prin analogie cu 

biocenozele din Marea Neagră şi Adriatica, salinitatea Volhinianului inferior (=Buglovian) era de 

0.22-0.25% şi mai scăzută în Volhinianul mediu-superior (0.18-0.20%). 
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3. MeoŃianul 

 

În arealul Euxinic se pare că MeoŃianul debutează cu invazia (transgresiunea) unei faune 

„marine” (Kolesnikov, 1940, iar Gillet, 1961, afirmă chiar că fauna meoŃiană ”derivă direct din 

fauna mediteraneeană”, pag. 234). De fapt, cu excepŃia secŃiunii de pe valea Atapi (Abkhazia) nu 

avem niciunde o faună marină tipică, ci doar o faună tolerantă salin, desigur de origine marină 

(unele vin din SarmaŃian, ca Syndesmia tellinoides, dar apar şi numeroşi taxoni ”excentrici” ca 

Sphaenia, Cimmeria sau Sandria). Este vorba dspre ”Stratele cu Dosinia maeotica”, specie care 

se regăseşte şi în bazinul Dacic. În a doua jumătate a MeoŃianului asistăm la o regresiune evidentă 

în întreg arealul Paratethysului, însoŃită de o considerabilă reducere salină (apreciată la 0.06-

0.10%), salinitate care continuă să scadă ajungând la finele MeoŃianului la limita „baremului” 

salmastru (în jur de 0.05 %). 

În arealul răsăritean al Paratethysului, distibuŃia şi succesiunea faunele diferă de regiunile 

apusene, iar limitele biostratigrafice sunt mai puŃin clare. Bogdanovici (1969) şi Maisuradze 

(1980) au găsit o asociaŃie de foraminifere în sedimentele MeoŃianului. SarmaŃianul superior este 

îndulcit şi sărac în faună (Eiphidium martkobi Bogdanovici, E. subgranosum (Egger), E. 

macellum (F.&M.) Nonion bogdanovici Vol., Quinqueloculina sp., Ammonia beccari L.). (în 

SarmaŃianul inferior şi mediu sunt citate 126 specii). Comunitatea foraminiferelor din MeoŃianul 

inferior nu diferă de cea anterioară decît prin apariŃia unor specii „deviante”: Discorbis risillus 

Bogd., D. kartvelicus Krash., Elphidium ex gr macellum, E. ex gr subgranosum, E. feodorovi 

Bogd. În MeoŃianul superior apar şi speciile Quiqueloculina maeotica Gerke, Cibicides ex gr 

lobatulus, Bolivina ex gr dilatata, B. ex gr textularoides. Maisuradze (op.cit.) citează trei specii 

de foraminifere în PonŃianul inferior (Quiqueloculina aff akneriana, Q. aff. pseudocuneata, 

Ammonia beccari). Imensa majoritate a speciilor sunt noi, iar frecvenŃa lor scade atît spre arealul 

caspic cît şi spre cel euxinic sugerînd o legătură spre un posibil areal salmastru  din sud. 

Moluştele sunt mai convingătoare. Badzoshvili (1979) găseşte în vestul Georgiei o faună de 

moluşte de origine marină în MeoŃianul inferior (Ostra maeotica, Mytilaster incrassatus, Loripes 

psudoniveus, Cardium mithridates, Dosinia maeotica, Paphia abichi, Ervilia minuta, Alvania 

pseudoalvania, A. montagui, Rissoa inflata, R. subangulata, R. subinflata, R. carinata, R. 

maeotica, Cerithium rubiginosum, Pirenella disjuncta, P. maeotica, Bittium reticulatum etc). Noi 

apreciem că structura comunităŃii nu diferă de cea recentă, litorală din Marea Neagră sugerînd un 

cadru salin similar sau foarte apropiat. 

MeoŃianul superior în schimb este slab salmastru cu o faună asemănătoare cu aceea din zona 

subcarpatică (Congeria panticapaea-novorossica-navicula, Theodoxus stefanescui, Turricaspia 
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brusinai, Pseudoamnicola pseudovariabilis, P. striata, P. atava alături de ultimele specii 

sarmaŃiene: Abra tellinoides, Mactra superstes, Sphraeronassa andrussovi. Autoarea conchide că 

fauna de moluşte meoŃiană nu este legată filogenetic cu cea sarmaŃiană, ea fiind de origine 

mediteraneeană. În schimb, această faună este sursa taxonilor ponŃieni. PonŃianul din acest areal 

începe la fel ca în întreg arealul Euxinic şi Dacic, cu extincŃia majorităŃii comunităŃii meoŃiene şi 

„explozia” speciilor de Congerii mici (ex. gr. novorossica) şi Prosodacna littoralis, Paradacna 

abichi sau Dreissensia simplex. (specii de apă dulce sau cu salinitate redusă şi fluctuantă). 

În zona Subcarpatică a Bazinului Dacic, succesiunea faunelor de moluşte apare astfel: - peste 

nivelele lacustre ale SarmaŃianului terminal, stau aşa numitele Congerii mici, urmate de un nivel 

cu Congerii carenate. Peste ele stă nivelul cu Dosinia şi rare exemplare de Modiola incrassata 

minor, Ervilia minuta, Pirenella caspia, P. disjunctoides, Caspia latior. Dintre ostracode 

frecventă este specia Maeotocythere sulakensis şi Mutilus parabulgaricus (ambele sugerând o 

salinitate ridicată). Este posibila influenŃă a ”Stratelor cu Dosinia” din arealul Euxinic, ajunsă mai 

târziu şi pentru scurt timp în acest areal sugerînd o diferenŃiere clară în salinitatea celor două 

areale. Urmează un nivel ”îndulcit” (cu Leptanodonta) (posibilă regresiune) şi un al doilea nivel 

cu Congerii (C. novorossica, C. navicula, C. panticapaea şi numeroase variante morfologice ale 

genului Hydrobia). 

Să remarcăm lipsa completă a Limnocardiidaelor şi dispersia fenotipică redusă a Congeriilor 

prin comparaŃie cu Pannonianul (unde cele două grupe coabitează). În schimb, asistăm la o 

adevărată ”erupŃie” a ostracodelor (cu peste 100 specii exclusive şi unul dintre cele mai 

interesante proces de convergenŃă printre speciile genului Hemicytheria). 

Se apreciază că în MeoŃian, climatul era mai ales cald, climat care s-a răcit brusc în partea lui 

superioară. Ciclul eustatic VI se suprapune peste etajul MeoŃian (începe cu o transgresiune şi se 

încheie cu o regresiune). 

Faunistic, MeoŃianul este o lume dominată de Congerii ca şi Pliocenul din arealul Pannonic. 

De altfel, sunt citate numeroase specii comune între cele două bioprovincii Congeria Neumayri, C. 

soceni (cu trei subspecii), C. sarmatica, C. martonfii, C. moldavica, C. moesica, C. ex gr 

sandbergeri (Pană, 1970). Ultimul nivel cu Congerii din MeoŃianul terminal aparŃine grupului 

„novorossica-panticapaea-navicula”. (C. novorossica apare încă din MeoŃianul inferior, 

Marinescu, 1978). Fiind organisme coloniale, cochiliile îmbracă cele mai diverse forme şi de aici 

asocierea lor la speciile convenabile (ca şi în cazul ostreidaelor) motiv pentru care zonarea pe baza 

evoluŃiei Congeriilor s-a dovedit un insucces.  

Spre deosebire de arealul nord-pontic, MeoŃianul pare sã fie complet în bazinul Dacic, oferind 

câteva admirabile secŃiuni „de limită”, o secvenŃă MeoŃian inferioară (valea Fântânele, vest IlovăŃ, 
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Oltenia centrală) şi una MeoŃian superioară (valea Morilor-valea lui Balaban, Colibaşi, Oltenia de 

SV), ambele cu o faună de moluşte extrem de bogată şi diversă (Marinescu, 1978). Faunele de 

ostracode de aici asociază aproape 170 specii, ele depăşind prin diversitate şi biomasă, toate 

celelalte organisme fosile. 

MeoŃianul inferior din bazinul Dacic are două episoade. Unul inferior cu Congerii şi 

Drobetiella şi unul superior, cu Dosinia maeotica, Mutilus parabulgaricus şi Leptocythere 

sulakensis specii de salinitate mult ridicată (ultima prezenŃă a genului Mutilus în istoria 

Paratethysului). 

MeoŃianul superior este o secvenŃă dominată de „erupŃia„ genurilor Hemicytheria (22 specii), 

Leptocythere s.l. (cu peste 15 specii), Loxoconcha (10-12 specii) şi Xestoleberis (5). Este unul 

dintre cele mai prodigioase momente de „radiaŃie adaptativă„ din întreaga istorie a Paratethysului.  

În bazinul Dacic, Congeriile sugerează o salinitate scăzută, ele sunt însă un fosil (un 

lamelibranchiat care în condiŃii favorabile oferă biomase imense) contraversat căruia i s-a pus o 

etichetă. Ce nu s-a analizat până acum este contemporaneitatea şi mai ales, compatibilitatea lor cu 

faune complementare pentru ai găsi gradul de toleranŃă salină. Nici unde Congeriile n-au însoŃit o 

faună lacustră şi nici una cu salinitate ridicată. Este foarte posibil ca ele în arealul Dacic şi Euxinic 

să fi trăit într-un biotop litoral, cu salinitate fluctuantă (între 0.07-0.10 %). Oricum prezenŃa 

Dosiniei maeotica, a Syndesmiilor sau Erviliilor asociate ei, indică o salinitate mai ridicată, care se 

continuă (după o uşoară scădere, care elimină Dosinia şi speciile asociate ei) până în partea finală 

a MeoŃianului. Nu se poate vorbi sub nici o formă în bazinul Dacic de o salinitate „marină„ (0.27-

0.28 % cum sugera Chepalyga, 1985). În plus, puŃinele aflorimente cu faună ne spun că faciesul 

„marin„ din Euxinia se diluiază treptat spre vest, ajungând în bazinul Dacic la un facies tipic 

salmastru (de altfel, nivelul cu Dosinia - argile nisipoase cenuşii, are o grosime de 0.60 m pe valea 

Fântânele (IlovăŃ, Oltenia). În schimb este extrem de bine delimitat pe ostracode. 

Genul Drobetiella este strîns înrudit de Urocythereis, gen de origine marină care s-a adaptat 

faciesurilor salmastre constante din Marea Neagră. Specimenele recoltate de la gurile Bosforului 

sunt identice cu cele din Marea Mediterana. Cele de pe coasta Crimeii populează biotopurile 

litorale, de adâncime mică (sub 20m) şi o salinitate constantă (în jur de 0.11%). Genul Severinella 

pare un descendent al genului Mutilus, un gen dominant marin, care însă este frecvent în 

SarmaŃianul inferior şi mediu. În Marea Neagră, Mutilus nu depăşeşte gurile Bosforului. Speciile 

de Xestoleberis, Stanchevia, Maeotocythere şi Loxoconcha sunt mari şi constante morfologic. 

Prin analogie, apreciem că salinitatea era ridicată, cuprinsă între 0.11% şi 0.18% la nivelele 

inferioare şi peste 0.20% la nivelul cu Dosinia. 

MeoŃianul superior are trei secvenŃe succesive:  
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a) „marnele cu ostracode” (Motaş, 1956) cu o dezvoltare luxuriantă de ostracode: 

Hemicytheria (17 specii), Loxoconcha (7 specii), Xestoleberis (3 specii), Maeotocythere (5-9 

specii), Stanchevia (2 specii), toate cu biomase mari şi foarte mari. Toate speciile sunt extrem de 

variabile intrapopulaŃional sugerând un regim salin fluctuant cuprins între 0.11% şi 0.17% şi 

adâncimi mici (sub 20m) .  

Peste acest complex salmastru apar trei faciesuri slab salmastre sau dulcicole: 

1) argilele cu Unio din nordul Olteniei (Valea Prigoria, sat Prigoria), cu numeroase specii de 

Candona lise sau ornamentate (C. (Reticulocandona) elongata Olteanu, Candona nitida Olteanu, 

Candona sp 1-2, Kassinina danielopolui Olteanu, Kassinina sp), alături de două specii de 

Dreissenomya (D. unionides şi D. rumana) sugerând o salinitate redusă (0.04% - 0.05%).  

2) în nivelele nisipoase în alternananŃă cu nivele argiloase din arealul estic al bazinului (Valea 

Tohăneasa, nord de Mizil) apar rare specimene de Loxoconcha patella Olteanu (specimene lise), 

Hemicytheria maeotica Olteanu şi Phlyctenophora malvensiensis Olteanu  sugerând o salinitate 

slab salmastră. 

3) în arealul central al bazinului Dacic (Valea Bizdidelului, Pucioasa) ultimele secvenŃe 

litologice ale MeoŃianului sunt de origine fluviatilă cu o faună exlusiv dulcicolă (cu Candonae cu 

dimensiuni mari, Ilyocypris, Darwinula) (0.02% – 0.04%), urmată de nivelul cu Congerii „mici” 

(speciile exclusive C. navicula şi C. novorossica indicând un regim litoral, oligohalin) (Jipa, 

Olteanu, 2005). 

Papp (1980), Steininger, Rogl (1984) susŃin o ipoteză seducătoare ca un miraj. Transgresiunea 

„tortoniană” ar fi invadat Marea Egee şi în felul acesta Marea Neagră ar fi fost, periodic supusă 

unor influenŃe marine. Astfel, în MeoŃianul inferior (= Tortonian mediu) trangresiunea ar fi atins 

marea ponŃiană (bazinul Euxinic, Dacic şi Caspic, NA) din Marea Egee prin Pre-Pontida şi 

strâmtorile aferente. Această conectare ar fi permis migrarea faunei în ambele direcŃii (explicând 

prezenŃa acestor faune salmastre în Mediterana).  

 

4. PonŃianul 

  

Etajul PonŃian are cea mai lungă istorie dintre toate etajele Paratethysului şi încă trezeşte 

polemici şi contraverse. Istoria lui începe în 1842 cînd Le Play foloseşte termenul de „formaŃiune 

pontică” cu stratotipul în „calcarele de Odesa” (Barbot de Marny, 1869). În 1895, Andrusov îl 

defineşte ca unitate faunistică cuprinsă între MeoŃian şi Kimmerian. Abia în 1965, Macarovici et 

al.,  adoptă denumirile astăzi în uz, de Odessian, Portaferrian şi Bosphorian. 
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Limita inferioară a PonŃianului este clară şi tranşantă, PonŃianul inferior fiind transgresiv şi 

total diferit faunistic de fauna MeoŃianului. Mai puŃin clară este limita lui superioară, cu Dacianul. 

Cu PonŃianul începe un nou ciclu evolutiv care implică atât moluştele, cât şi ostracodele. 

Acest fapt sugerează o transgresiune. În arealul Euxinic, PonŃianul inferior (=Novorossian 

inferior) păstrează pentru scurt timp, două specii care vin din MeoŃian (Syndesmia tellinoides şi 

Congeria novorossica). În general, fauna (săracă) pare să fie unitară în întreg arealul 

Paratethysului (inclusiv în Caspica). Clima pare să fi fost una caldă. În Ucraina avem ”calcarele 

de Odesa” care au în bază argile cu Paradacna abichi şi P. abichiformis. Aceleaşi faune apar şi în 

bazinul Dacic (de aici, Odessianul). În Crimea, Taman şi Kuban s-au format ”falunele de 

Kamisburun”. 

În Iugoslavia, PonŃianul inferior este transgresiv cu aceleaşi ”abichi” şi ”abichiformis” o 

secvenŃă cu enorm de mulŃi indivizi. 

Nu ştim de ce şi cum au apărut faunele salmastre (asemănătoare cu cele PonŃian-Daciane) în 

spaŃiul Mediteranei. Cea mai plauzibilă ipoteză este aceea a lui Popov, Iljina, Nevesskaja, 

Scherba (2001) care cred că ”prezenŃa unor specii comune ca şi similitudinea generică arată că 

PonŃianul (din Paratethys, NA) poate fi corelat cu Stratele cu Congerii din Messinianul superior 

(din Piemont, Sicilia şi Spania)”. Împreună, toate acestea s-ar suprapune peste Chrona 4 (=C 3r)  

Odessianul este uniform litologic (argile) şi faunistic (cu Paradacna abichi, Didacna 

otiophora, Congeria digitifera). Faunele se dezvoltă brusc şi exuberant în nivelele următoare ale 

Portaferrianului. Pe lîngă numeroase specii locale apar numeroşi taxoni euxinici (Pseudocatillus, 

Euxinicardium) şi pannonici (Tauricardium, Arpadicardium, Caladacna etc) sugerînd o largă 

deschidere între aceste areale şi implicit o „contaminare” faunistică în toate sensurile. Sunt cel 

puŃin două specii „universale”, specii care se regăsesc în toate cele trei bioprovincii la acelaşi 

interval temporal, anume Congeria rhomboidea şi Paraloxoconcha hodonica, din fericire, ambele 

foarte numeroase şi uşor de recunoscut chiar ca fragmente.    

Moluştele PonŃianului inferior formează biomase mari, monospecifice (lumaşelele cu 

Prosodacna littoralis s.l sau cu Paradacna abichi-lenzi) similare cu „explozia” congeriilor mici 

(C. navicula-panticapaea-novorossica) din finalul MeoŃianului. Congeria novorossica Sinzov 

traversează limita Meotian-Pontian. Toate au un extrem de mare polimorfism intrapopulaŃional 

care a generat o „avalanşă” de subspecii locale. Primele specii de ostracode sunt Pontoniella 

acuminata, Cypria tocorjescui, Bacunella dorsoarcuata, Caspiocypris aff labiata, Caspiolla aff 

venusta, Cyprideis sp. urmate în succesiune de Pontoleberis pontica, Euxinocythere subcaspia şi 

Loxoconcha schweyeri.  
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Salinitatea arealului Euxinic în timpul sedimentării „Stratelor de Odesa” era mai mică de 

0.10%. Invazia acestor ape în bazinul Dacic îndulcit la finele MeoŃianului a provocat o 

salmastrizare a acestuia, dar desigur mult mai redusă decât în arealul de origine. În acest spaŃiu 

oligohalin colonizarea noilor faune s-a produs în etape, primele specii fiind cele tolerante, 

eurihaline. PrezenŃa specimenelor exclusiv netuberculate de Cyprideis elimină ipoteza unei 

salinităŃi mai mici de 0.05%. Krstic (1988) a numit un astfel de facies salmastru, de „tip Caspic”. 

Biomasele mari monospecifice alcătuite din Limnocardiidae mici cu morfologie instabilă, 

aminteşte de populaŃiile cu biomase mari de la gurile Dunării. Andreescu (1977) găseşte 

numeroase variante morfologice a speciei Prosodacna ex gr littoralis. Se afirmă apariŃia odată cu 

PonŃianul inferior a genurilor Pseudocatilus, Prosodacna, Paradacna, Pontalmyra, 

Chartoconcha, Euxinicardium etc. (Ebersin, Motaş, Macarovici, Marinescu, 1966). Toate sunt 

posterioare nivelelor lumaşelice inferioare sugerând o creştere graduală a salinităŃii de la 0.05% 

spre 0.10%.  

PonŃianul mediu amplifică comunitatea moluştelor, în special cea a Limnocardiidaelor (apar 

genurile Arpadicardium şi Caladacna). Printre ostracode apar genurile Tyrrhenocythere, 

Paraloxoconcha, iar numărul speciilor de Euxinocythere creşte. Unitatea faunistică sugerează o 

ecologie unitară a bazinului Dacic. (inclusiv parametrii salini în jur de 0.10% sau mai mult).  

PonŃianul superior aduce în spaŃiul bazinului Dacic un nou gen, Cytherissa (C. bogatschovi 

bogatschovi) considerat de origine nordică, cvasi-lacustră. El rămâne un component permanent al 

comunităŃilor de ostracode până în partea superioară a Dacianului, prin variante monotuberculate 

sau lise, dar nu se regăseşte în faciesurile de apă dulce, nici în Dacianul terminal şi nici în 

Romanian, ceea ce sugerează că speciile fosile ale genulului Cytherissa preferau faciesurile saline 

(peste 0.05% şi sub 0.08%). În schimb, este un element faunistic comun în arealul Euxinic până la 

nivelul Ceaudianului. Genul Cytherissa lipseşte în Pannonian-PonŃianul bazinului Pannonic cu o 

salinitate cuprinsă între 0.03%-0.08% (Pokorny, 1952). Speciile tuberculate aparŃin faciesurilor 

mesohaline (peste 0.10%) iar cele lise sau monotuberculate unor biofaciesuri oligohaline (0.05-

0.06%). (Danielopol et al., 1990).   

PonŃianul superior (Bosphorian) nu are un contur biostratigrafic foarte clar, fiind dificil (pe 

moluşte) să fie separat de Portaferrian sau Dacian inferior. 

PonŃianul superior este extrem de divers facial şi faunistic (Olteanu, 2004), comunităŃile 

dulcicole fiind extrem de frecvente. Din metacomunitatea PonŃianului superior, dispar treptat 

genurile Paradacna, Lunadacna, Caladacna, Bosphoricardium, Arpadicardium, Valenciennius şi 

apare Stylodacna, Horiodacna,  Zamphiridacna, Psilodon, Pachidacna, Giletella. Majoritatea lor 

sunt reprezentate printr-o singură specie. DiferenŃele dintre ele constau în forma şi numărul 
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coastelor, elementul morfologic cel mai instabil în timpul dezvoltării ontogenetice. Se afirmă 

reducerea progresivă a salinităŃi (Marinescu, 1995), proces evident în vestul bazinului. PrezenŃa 

unei comunităŃi de ostracode săracă în specii, dominată de Tyrrhenocythere filipescui (Hanganu) 

şi Candonae cu dimensiuni mari (C. candida Livental, C. aff pontica Sokac, Caspiolla rurica 

Krstic, C. aff acronasuta (Livental), alături de lipsa Cytheridaelor sugerează existenŃa unor 

faciesuri slab salmastre, urmarea unui proces lent de izolare a bazinului Dacic de cel Euxinic. În 

regiunile centrale şi estice al bazinului (valea Vacii, ScorŃeni) comunitatea ostracodelor din 

PonŃianul superior este bogată şi diversă dominată de grupul Euxinocythere (5 specii) şi 

Loxoconcha; în schimb lipseşte Tyrrhenocthere şi Cytherissa, sugerând o salinitate mai ridicată. 

Ciclul eustatic VII se desfăşoară în timpul PonŃian – Dacianului inferior, care repetă ciclul 

anterior (începe cu o transgresiune şi se încheie cu o regresiune). Faza orogenică moldaviană a 

provocat izolarea bazinului Pannonic de cel Dacic (Săndulescu, Visarion, 2000) după PonŃianul 

mediu (1), iar ciclul VIII începe la finele Kimmerianului (prin regresiunea Kuialnikiană), urmată 

de transgresiunea Akchiaghiliană (în nordul Caspicei) urmată de regresiunea Apscheroniană şi 

respectiv, Gurian – Ceaudiană (în arealul Euxinic). 

 

5. Dacianul 

 

Bazinul Dacic s-a izolat în timpul Dacianului, generând o exuberantă faună endemică 

oligohalină (Prosodacna longiuscula, munieri, orientalis, rumana, şi genurile Stylodacna şi 

Psilodon cu cochilii de mari dimensiuni: P. haueri, neumayeri etc).  

Dacianul este timpul unei „puternice regresiuni” (Macarovici et al., op. cit.), iar fauna care-i 

conferă unitate se găseşte doar în spaŃiul estic al bazinului (zona de curbură a CarpaŃilor). În 

Dacianul inferior în vestul bazinului (în Oltenia) se instalează un facies dulcicol cu cărbuni şi cu o 

faună de apă dulce.   

La Bengeşti (stratotipul GeŃianului), în nivelele inferioare ale PonŃianului superior, asociaŃia 

este alcătuită din următoarele specii: Tyrrhenocythere filipescui (Hanganu), Mediocytherideis aff 

apatoica (Schweyer), Euxinocythere aff bosqueti (Livental), Loxoconcha petasa Livental, 

Amnicythere schweyeri Olteanu, Cytherissa bogatschovi plana Klein, Bacunella dorsoarcuata 

(Zalany), Caspiolla venusta (Zalany), Cypria tocorjescui Hanganu, Caspiocypris aff acronasuta 

(Livental), C. aff merculensis Vekua, Euxinocythere aff litica (Livental), Amplocypris aff 

odessaensis (Ilnitkaia) şi numeroase specimene de Cyprideis tuberculate şi netuberculate. 

Salinitatea poate fi apreciată ca oligohalină (0.05-0.065%).  
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Cu excepŃia speciilor Mediocytherideis aff apatoica şi Euxinocythere aff bosqueti, toate 

celelalte se regăsesc la nivelul Getianului inferior. 

În nivelul imediat superior, cu Viviparidae (nivel argilos cu o grosime de 4.20m) fauna de 

ostracode este dulcicolă, deşi numeroase specii sunt comune cu nivelele inferioare: Paracandona 

albicans (Brady), Darwinula stevensoni (Brady & Robertson), Ilyocypris sp., Cytherissa 

bogatschovi plana Klein, Cypria aff tocorjescui Hanganu, Amplocypris aff odessaensis 

(Ilnitkaia), Amplocypris sp. A, Bacunella djanelidzae dacica Olteanu, Caspiolla venusta (Zalany), 

Caspiocypris candida Livental, Caspiocypris aff filona (Livental), Candona aff neglecta Sars, 

Candoniella bengesti Olteanu şi o „explozie” de Cyprideis sp. 1 şi (aff C. punctillata), C. sp 2 

(specimene cu trei tuberculi). Caracterul dulcicol al acestui nivel este evident (prezenŃa speciilor 

exclusiv dulcicole (Paracandona, Ilyocypris şi Darwinula) şi lipsa Cytheridaelor salmastre 

eurihaline). Această comunitate dulcicolă redimensionează spectrul eurihalin a speciilor 

componente de la exclusiv oligohalin spre dulcicol.  

Dacianul superior (Parscovian) este o secvenŃă temporală extrem de bine conturată faunistic 

în arealul estic al bazinului unde salinitatea fluctuează între 0.03% şi 0.06%. Apar primele specii 

de unionidae (Psilunio, Rumanunio, Pristinunio), iar dintre gasteropode, Viviparidaele şi 

Melanopsidaele devin dominante.  

La limita heterocronă dintre GeŃian şi Parscovian apar 23 specii de ostracode şi dispar alte 14 

(în arealul estic). Numărul lor creşte spre finele Dacianului superior (dominat de Caspiolla, 13 

specii şi Amnicythere, 21 specii şi subspecii, Loxoconcha, 3 specii, Cytherissa, 3 specii, alături de 

Tuberocandona şi ultima specie de Tyrrhenocythere şi Cytherura). Niciunul dintre aceşti taxoni 

nu apar în arealul vestic al bazinului.  

Dacianul poate fi apreciat ca afectat de o fază regresivă la nivelul întregului Bazin Dacic ca 

urmare a izolării ecologice al acestui bazin. În arealul Euxinic, abia în Kuialnikian începe o fază 

regresivă (identificabilă faunistic), motiv pentru care cele două etaje ar putea fi corelate temporal, 

deşi evoluŃia (transformarea) faunelor lor diferă. Se păstrează însă aceleaşi structuri arhetipale, 

variantele morfologice (cu rol de specii) sunt altele. 

Limita inferioară a Dacianului se trasează odată cu dispariŃia ultimelor specimene de 

Phyllocardium planum planum şi Dreissenomya aperta, iar cea superioară odată cu apariŃia 

Unionizilor sculptaŃi. GeŃianul este separat convenŃional de Parscovian la nivelul cu Prosodacna 

neumayeri euphrosinae. Fauna, în ansamblul ei, se dezvoltă firesc şi gradual cu variante ale 

speciilor ponŃiene. Pachidacnaele de exemplu, pare să fie doar forme mai mici de Prosodacnae 

(Pană, 1965). Mult mai clară este evoluŃia faunelor de ostracode, care marchează mai precis 

schimbarea ecologică a bazinului. Jocul apariŃiilor şi extincŃiilor pare să fie mult mai tranşant 
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(vezi tabelul de mai jos). În general, în bazinul Dacic apare clară o migraŃie progresivă a 

faciesurilor de apă dulce (cu cărbuni) de la răsărit spre apus. În regiunea centrală a bazinului, 

acestea apar în timpul PonŃianului mediu, în Oltenia, în timpul PonŃianului superior. În Oltenia 

centrală, faciesul cărbunos, dulcicol apare odată cu GeŃianul şi rămîne neschimbat în pînă în 

Romanianul superior.  

Corelarea Dacianului cu Kimmerianul bazinului Euxinic se face datorită existenŃei cîtorva 

specii comune de Limnocardiidae (şase specii comune cu Azovianul şi trei specii găsite exclusiv 

în arealul de curbură a CarpaŃilor, comune cu „orizontul de Kamişburun”). În Panticapean există 

două specii comune (Chartoconcha bayerni, Pachidacna cobălcescui) şi una în Kuialnikian 

(Euxinicardium subesperanzae), toate fiind specii „oportuniste” cu un spectru ecologic larg şi o 

viaŃă lungă. În general, existenŃa lor ca specii dominante în bioprovincia Euxinică este mai veche 

decît în bazinul Dacic şi de aici, sugestia posibilă că ele au migrat selectiv de la est spre vest. 

S-a sugerat (Jijcenko, 1958) ca întreg acest interval să fie asociat într-o singură unitate 

biostratigrafică numită Khercianskian. Ideea n-a avut succes.  

 

6. Romanianul 

 

În sedimentele bazale ale Romanianului persistă uneori un taxon dacian, Prosodacnomya 

sturi (Cob.) (Macarovici et al., 1961). În plus, dispar două specii care ar fi putut face parte din 

comunitatea Romanianului, anume Unio (Rumanuno) rumanus Tournouer şi Viviparus rumanus 

Tournouer, care nu se regăsesc în sedimentele Romanianului (Papaianopol, 2003), iar toate 

acestea au loc într-un complex faunistic de tranziŃie numit „Stratele cu Viviparus bifacinatus” 

(Lubenescu, 2004). 

Romanianul mediu se separă de cel inferior prin prezenŃa “unionizilor sculptaŃi”. Dominantă 

este specia Potomida lenticularis, alături de P. mojsvari, P. ex. gr. slavonica, Wenziella 

subclivosa, Viviparus structuratus şi V. craiovensis. 

În Romanianul superior, Andreescu (1981) ne indică existenŃa zonei cu Rugunio riphaei care 

încheie “epopeea” Romanianului, urmată de a doua, cu Unio apscheronicus care aparŃine 

Pleistocenului inferior. Papaianopol (1972, 1995) găseşte şi el, în zona subcarpatică, un pachet de 

argile cu Helix şi Cepaea care ar indica începutul Pleistocenului. 

Extraordinara variabilitate morfologică al Unionidaelor (atribuite la 26 genuri şi subgenuri şi 

112 specii), biomasele enorme ale unora, cochiliile masive a majorităŃii lor, sugează un habitat  

inegal, dar bogat în carbonaŃi şi nutrienŃi, ape oxigenate şi o vegetaŃie submersă bogată. O 

existenŃă  marcată de epoci glaciale cu veri scurte şi ierni lungi ar explica diversitatea speciilor 
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grupului Unio (şi variantelor lui). Eclozarea şi ontogeneza rapidă a unora, condiŃiile oferite de 

varietatea biotopurilor dulcicole, a generat atît procese hipertelice, cît şi o reproducere timpurie. 

Altfel spus, o dezvoltare neotenică, asociată cu izolarea şi o reproducere partenogenetică 

permanentă sau temporară (comună la ostracodele dulcicole). 

Limita cu Romanianul fiind o limită dintre două ecosisteme, oligohalin şi dulcicol, este o 

limită heterocronă. InfluenŃa bazinului Euxinic asupra bazinului Dacic a fost sporadică în arealul 

răsăritean al bazinului începând cu Dacianul superior (forajele din arealul Lehliu-Alexandria) 

urmată de a doua în timpul Romanianului mediu (care a atins vestul bazinului, în carierele 

Lupoaia şi JilŃ). Fauna de ostracode este de origine caspică (Cypris mandelstami, Eucypris 

famosa, Zonocypris membranae, alături de Cypris sp A, C. sp B, Cyclocypris sp. şi mai multe 

Candonae). Printre gasteropode Ioana Pană (2004) a găsit specii de Caspia şi Baicalia cu aceiaşi 

origine. 

Limita cu Pleistocenul se trasează odată cu apariŃia speciilor Limnocythere jiriceki, urmată de 

Ilyocypris caspiensis, Ilyocypris angulata angulata şi Trajanocypris laevis (în succesiune).  

În Pleistocenul inferior întregul spaŃiu estic al bazinului Dacic a fost invadat de marea 

Euxinică, slab salmastră, cu o faună specifică. La Bărboşi (GalaŃi), alături de comunitatea de 

moluşte descrisă de Macarovici şi CosteŃchi (1973) (Didacna crassa Eichwald, D. pontocaspia 

Pavl., D. cfr pseudocrassa Pavl., Adacna policata Eichwald, Corbicula fluminans Muller, 

Viviparus sadleri (Partch) Cobalcescu, V. pseudosadleri Pavl., V. tiraspolitanus Pavl., V. 

craiovensis Por. şi numeroase specii de Bulimus, Fagotia, Valvata, Lithoglyphus etc.) am găsit o 

comunitate Apsheronian-Ceaudiană. Grosimea întregii succesiuni atinge aproape 100 m 

(Bandrabur, 1960). Să remarcăm existenŃa unionidaelor (Unio pictorum L., U. tumidus Retz.). 

Comunitatea apscheroniană este urmată de o secvenŃă scurtă, în sudul bazinului (Lacul Oltina, 

Călăraşi cu Tyrrhenocythere azerbaidjanica, specie ce aparŃine comunităŃii apscheroniene într-un 

agregat de specii remaniate din Romanianul inferior). Spre nord de GalaŃi (în dreptul satului 

Stoicani) am găsit o faună de ostracode de apă dulce tipică pentru o cîmpie fluvială (Darwinula 

stevensoni, Limnocythere rectangularis Krstic, Candona aff compressa (Koch), Candona sp. 1, 

C. sp 2, Ilyocypris angulata Sars, Ilyocypris aff. caspiensis Negadaev-Nikonov). Întregul 

ansamblu denumit „Stratele de Babele-Bărboşi” este atibuit  interglacialului Mindel-Riss 

(Macarovici, CosteŃchi, op. cit.). AlŃi autori le-au atribuit epocii glaciale Gunz corelîndu-le cu 

terasa V-a a Niprului (Pavlov, 1925) sau cu terasa a IV-a a Niprului atribuită epocii glaciale 

Mindel şi interglacialului Mindel-Riss cu Corbicula fluminalis Muller specie de climat temperat 

(Lungershausen, 1938). Noi considerăm că ansamblul faunelor de la Bărboşi (GalaŃi) este mult 

mai veche decît aceea de la Tuluceşti-Stoicani-FrumuşiŃa. Prima este o faună de tip euxinic  
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Tabelul 1. DistribuŃia speciilor de ostracode în sedimentele Romanianului din Bazinul Dacic 

   
Specii Dacian 

superior 
Romanian 

1 
Romanian 
2 

Romanian 
3 

Pleistocen 

Limnocythere magna 
Olteanu 

     

Limnocythere textilis 
Step. 

     

Ilyocypris 

lanceolatus Olteanu 
     

Scottia browniana 
(Jones) 

     

Scottia kurlaevi 
(Karmishina) 

     

Zonocypris 

membranae Liv. 
     

„Eucypris” famosa 
Schneider 

     

Cypris mandelstami 
Lub. 

     

Romaniella dacica 
Olteanu 

     

Ilyocypris 

agalarovae Krstic 
     

Candona aff 
inderensis Mand. 

     

Metacypris cordata 

(B.& R.) 
     

Paracandona 

euplectella Sars  
    ?  

Ilyocypris caspiensis 
Neg.-Nikonov 

    ?  

Ilyocypris salebrosa 
Step. 

     

Ilyocypris angulata 
Sars 

     

Scordiscia jiriceki 
Krstic 

     

Candona cf. banatica 
Krstic 

     

Candona paludinica 
Krstic 

     

Candona cf. kingsleii 
(B.-R.) 

     

Limnocythere aff. 
kamenicae (Koch) 

     

Candona aff. 
compressa (Koch) 

     

Trajancypris laevis 
G.W. Muller 

     

Limnocythere 
rectangularis Krstic 

     

Candona (T.) 

karlovci Krstic 
     

Cyclocypris aff. 
laevis (O.F.Muller) 
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(salmastră, de climat rece şi ultimele Limnocardiidae), a doua, una continentală (de apă dulce, 

fără Limnocardiidae şi cu un climat temperat). Începînd cu Pleistocenul bazinul Dacic îşi pierde 

identitatea ca bazin acvatic unitar. În Bazinul Dacic, aceiaşi statistică oferă o altă imagine a 

„tranziŃiei” la limita Dacian-Romanian: 

 

Tabelul 2. DistribuŃia genurilor de ostracode în Bazinul Dacic  

 
Genul Dacian Romanian 1 Romanian 2 Romanian 3 Pleistocen 

Candona s. L. 35 9 7 3 12 
Cypria  2 2 1 1 4 
Tyrrhenocythere 4 1   1-2 
Cytherissa 6 1   1 
Leptocythere s. l 25 2   1-2 
Tuberocandona 1 1 (?)    
Moesiella 2     
Bacunela 3     
Pontoniella 8     
Amplocypris 2 1    
Loxoconcha 5    4 
Cytherura 1     
Zonocypris   1  1 
Eucypris   2  2 
Ilyocypris 1 4 2 2 5 
Romaniella  1 1 1  
Darwinula 1 1 1 1 2 
Cyprinotus 2 2 2 1 2 

 
Note: Taxonii din Pleistocen, după Negadaev-Nikonov (op.cit.), din terasele Niprului 

aflate sub influenŃa bazinului salmastru al Mării Negre. 
 

Din exuberanta faună slab salmastră a Dacianului, au supravieŃuit îndulcirii din timpul 

Romanianului doar cîte o specie din genurile Tyrrhenocythere, Amplocypris (dominant în baza 

Romanianului) şi Cytherissa. Multe dintre genurile romaniene, apar la nivelul Dacianului 

(Scottia, Kovalevskiella), altele sunt vechi sau foarte vechi: Darwinula, Limnocythere, Ilyocypris 

sunt cunoscute încă din Eocen, Cypria este cunoscută din PonŃianul inferior. Doar un gen pare să 

fie exclusiv romanian (Romaniella). Genurile Eucypris şi Zonocypris sunt taxoni imigraŃi în 

arealul Dacic din spaŃiul Ponto-Caspic în timpul Romanianului mediu.  

Majoritatea genurilor amintite sunt frecvente, cu diverse specii, în timpul Cuaternarului, mai 

ales în Tiraspolian şi mai recent (Negadaev-Nikonov, 1968, citează şi figurează inclusiv specii de 

Leptocythere (Amnicythere) în Pleistocenul inferior şi mediu). Noi l-am găsit în sedimentele 

depresiunii Baraolt (Olteanu, 2003, pl. IV, fig. 3, 4, 5, 7), la nivelul Pleistocenului.  
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Pleistocenul începe în bazinul Dacic cu apariŃia speciilor Unio apscheronicus (Als.), U. 

tumidus Philippson  Cepaea vindobonensis Pfeiffer şi Viviparus lineatus Popov, toate găsite în 

terasa Oltului de la Slatina. Sunt citate (Pană, Enache, Andreescu, 1981, pg. 27, tabel 2) şi 

speciile: Wenziella pseudosturi, Unio tumidus şi U. bozdagiensis, fără să fie descrise sau figurate.  

Papaianopol (2003) citează speciile Helix (H.) lucorum supralevantina Wenz, H. (H.) 

sublutescens Wenz (pe Valea Budureasa, nord de Mizil). În fine, Papaianopol (op. cit. pg. 172) 

citează din forajul 157-Vlădeni (platforma Moesică) o faună de moluşte pleistocene: Unio (U.) 

pictorum pseudorumanum Cepalâga, Dreissena polymorpha fluviatilis Pallas, D. p. marina 

Pallas, Viviparus megarensis Fuchs, Lithoglyphus aff. naticoides Pfeiffer.    

Romanianul este etajul care încheie evoluŃia Paratethysului în bazinul Dacic. Ca toate celelalte 

etaje ale acestuia şi Romanianul este un etaj eminamente „ecologic”. Este o secvenŃă temporală în 

care salinitatea bazinului Dacic a fluctuat între dulcicol şi oligohalin. În acest caz, factorul climatic 

a jucat un rol important. 

Extremitatea răsăriteană a bazinului Dacic a fost invadată de apele Mării Negre în timpul 

Cuaternarului. La Barboşi (GalaŃi) alături de moluştele studiate de Macarovici&CosteŃchi (1972) 

am găsit o comunitate de ostracode Ceaudian superioară (Apscheroniană) cu Amnicythere 

precaspia (Livental), A. quinquetuberculata (Livental), A. multituberculata (Livental), A. 

striatocostata (Schweyer), A. cymbula (Livental), A. propinqua (Livental), A. aff. unicornis 

(Schweyer), Euxinocythere aff. bosqueti (Livental), A. aff. ergeniensis (Schweyer), Loxoconcha 

patasa Livental, L. eichwaldi Livental, Candona mandelstami (Schweyer), C. liventalina 

Evlachova, C. elongata (Livental), Limnocythere (S.) aff. aharapovae (Schweyer), 

Tyrrhenocythere pontica (Livental), Ilyocypris sp., Darwinulla sp., Cytherissa sp.  

În arealul Deltei Dunării (Pardina-lacul Thiagola al vechilor heleni), ultimele secvenŃe cu 

faune salmastre s-au găsit după transgresiunea Nymphaeneană (Olteanu, 2004), fără să atingă 

arealul fostului Bazin Dacic. 
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EVOLUłIA TEMPERATURII MEDII ANUALE ÎN BAZINUL DACIC ŞI ÎN 

ARIILE ADIACENTE 

     Nicolae łicleanu
 

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Geologie şi Geofizică 

       

 
1. Introducere 

 

În ultimele decenii am asistat la desfăşurarea atipică a unor fenomene meteorologice: 

uragane, tornade, precipitaŃii excesive, căderi de grindină şi altele asemenea, cel mai adesea cu 

consecinŃe catastrofale. Sunt toate acestea numai fenomene extreme, trecătoare sau reprezintă 

semnalul unor schimbări climatice dramatice în viitor? 

Desigur, răspunsuri cu un grad mare de certitudine la aceste întrebări sunt greu de formulat, 

însă cunoaşterea evoluŃiei climelor din trecutul geologic oferă un important punct de sprijin în 

creşterea gradului de încredere al predicŃiilor climatice la scară regională. 

Avantajele şi dezavantajele diferitelor metode aplicate în reconstituirile climatice au fost 

prezentate pe larg de Wing & Greenwood (1994), ocazie cu care autorii au insistat asupra 

importanŃei  determinării temperaturii medii anuale (pe scurt TMA), principal parametru în 

caracterizarea tipurilor climatice, pe baza procentului de specii având frunza cu marginea întreagă 

( pe scurt %SMI), metodă cunoscută sub numele de “ metota fizionomică.”  RelaŃia dintre TMA 

şi %SMI  a fost descoperită de Bailey & Sinnott (1915). Ulterior, numeroşi cercetători au testat 

posibilităŃile de utilizare ale acestei relaŃii:  Wolfe (1971,1981), Dilcher (1973), Roth & Dilcher 

(1978) şi alŃii. Relativ recent, Givulescu (1997:139) afirmă că “metoda fizionomică are avantaje 

de necontestat”. 

MenŃionăm că Dolph (1978) considera că % SMI nu are  strânsă legătură cu TMA, punct de 

vedere cu care nu putem fi de acord, datorită faptului că pentru flore importane din România (e.g. 

Coruş, Deva -Tâmpa şi Daia – Săcădat) am obŃinut valori verificabile şi prin alte metode. Totuşi, 

ca pentru orice metodă aplicată în reconstituiri se impune prudenŃă şi efectuarea unui control prin 

analizele sporo-polenice (ASP), paleoecologice şi altele. 

Întradevăr, prin natura lor, plantele şi asociaŃiile acestora sunt dependente în mod direct de 

parametrii climatici (temperatura, cantitatea şi regimul precipitaŃiilor). Specile de plante şi 

asociaŃiile vegetale edificate de acestea prezintă diferite valenŃe ecologice pentru diverşii 

parametri climatici, iar cele cu valenŃe ecologice înguste faŃă de temperatură (stenoterme) sunt 

foarte bune indicatoare pentru aprecierea sau calculul acestui parametru. De asemenea, în 
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reconstituirile climatice un foarte mare avantaj îl are faptul că plantele nu au mobilitatea 

animalelor în migraŃii, iar resturile lor vegetale sunt transportate, în general, pe distanŃe mici 

(Ferguson, 1976) şi fără posibilitatea remanierilor, mai ales în cazul macroflorelor.  

În acest context, prezenŃa pe teritoriul României, la mai multe nivele stratigrafice, în 

depozitele neogene, a unor bogate macroflore, prezintă o deosebită importanŃă pentru 

reconstituirea evoluŃiei climelor neogene din Ńara noastră şi totodată, datorită caracterului regional 

al tipurilor climatice, pentru climele neogene din Pratethysului Central şi din Europa. 

Un alt avantaj deosebit de important îl constituie extinderea ariei de ocurenŃă  a paleoflorelor, 

care nu depăşeşte 4o pe latitudine, iar faŃă de axa acestei arii situată pe paralela de 46o lat. nordică 

şi trecând prin Deva şi Daia + Săcădate, paleoflore de referinŃă, paleoflorele cu pozŃie extremă se 

află amplasate simetric şi numai la 2o latitudine, ceea ce nu impune corecŃii latitudinale ale TMA. 

De asemenea, cu o singură excepŃie, paleoflorele sunt plasate la o altitudine de 0-100 m 

considerat nivel de referinŃă şi în acest fel nu sunt necesare corecŃii de altitudine pentru 

construirea curbei TMA. 

Pornind de la situaŃia favorabilă de pe teritoriul României, am prezentat  (łicleanu, 1995) o 

primă tentativă de reconstituire a evoluŃiei TMA în ultimii 23,5 MA, mai exact pentru intervalul 

Aquitanian - Pliocen , tentativă finalizată cu o schemă a evoluŃiei acestui important parametru 

climatic bazată, în principal, pe %SMI. 

Progresele realizate în ultimul deceniu în cunoaşterea, pe de o parte, a conŃinutului 

macrofloristic şi sporo-polinic al depozitelor neogene şi plasarea corectă în scara geocronologică 

a momentelor când s-au dezvoltat aceste macro- şi microfolore şi, pe de altă parte, evoluŃia rapidă 

realizată în îmbunătăŃirea metodelor de evaluare a parametilor climatici, în special a TMA, pe 

baza macroflorelor şi a ASP, au constituit tot atâtea motive pentru elaborarea, în prezenta lucrare, 

a unei noi scheme evolutive a TMA în timpul Neogenului pe teritoriul României. 

  

2. Metodologie 

 

Având în vedere că extinderea latitudinală (4o latitudinale) a Bazinului Dacic depăşeşte cu 

puŃin pe cea a teritoriului României şi că tipurile climatice majore au caracter regional datorită 

dependenŃei indirecte de latitudine, evoluŃia TMA din bazin se suprapune cu cea din restul 

teritoriului Ńării, precum şi cu cele din zonele limitrofe bazinului, în special Bulgaria şi Ucraina, 

astfel încât pentru reconstituirea TMA din bazin am utilizat  surse din toată Ńara şi zonele 

limitrofe. 
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Referitor la metodologie, lucrarea se bazează, în primul rând, pe coroborarea datelor 

publicate de diverşi autori despre principalele macroflore neogene şi ASP a unor depozite 

neogene din Ńară, dar şi din Europa, precum şi pe rezultatele unor noi observaŃii şi cercetări 

personale privind poziŃia stratigrafică şi conŃinutul taxonomic al unor flore cum sunt: flora 

acvitaniană de al Coruş, florele sarmaŃiene de la Deva-Tâmpa, Mereşti, Ocland, Slătioara, Corni, 

Comăneşti etc., florele ponŃiene de la Visag, Chiuzbaia şi BatoŃi şi florele pliocene din Bazinul 

Dacic de la Cărbuneşti (judeŃul Prahova) şi, în mod special, cele de la DedoviŃa, Husnicioara, 

Lupoia,  Steic şi Bâcleş. 

În ceea ce priveşte metoda de determinare a TMA, ca şi în cazul primei reconstituiri 

(łicleanu,1995), ne-am bazat, în principal, pe funcŃia lui Wolfe (1981), numai că de data aceasta, 

pentru evitarea erorilor tehnice, am utilizat expresia matematică a acestei funcŃii calculată de 

Wing et Greenwood (1994) şi concretizată în formula: 

 

TMA = 1,141 + (0,306 x %SMI) 

 

Progresele realizate prin diversificarea metodelor de interpretare paleoclimatică a ASP ( d.ex. 

Suc,1962,1981,1989; Nagy, 1989; Suc et al. 1995; Petrescu,1992; Fouchette et al.,1998 şi alŃii) au 

adus şi ele contribuŃii importante în cunoaşterea evoluŃiei TMA în timpul Neogenului atât în 

Europa, cât şi în România. 

Într-o mică măsură, acolo unde datele macrofloristice sunt puŃine, am luat în consideraŃie şi 

informaŃii calitative şi cantitative privind TMA oferite de faune marine subtropicale, aşa cum este 

cazul paleoflorelor de la Coruş şi Lăpugiu. 

Un aspect deosebit de important pentru reconstituirea evoluŃiei TMA a constat în stabilirea 

poziŃiei stratigrafice a diferitelor paleoflore şi ASP. În acest sens, în primul rând am adoptat o 

schemă cronostratigrafică a Neogenului prin coroborarea schemelor elaborate de Bergren et al. 

(1995) şi Steininger et al. (1996). Plasarea florelor pe această schemă a fost făcută în funcŃie de 

cele mai noi date privind poziŃia lor stratigrafică şi geocronologică. 
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3. Rezultate şi observaŃii 

 

Pe baza procentelor SMI ale paleoflorelor neogene principale am calculat  TMA , iar 

rezultatele le-am sintetizat în tabel. Pentru comparaŃie, acolo unde am avut date, am adăugat şi 

valorile TMA obŃinute din ASP.  

 

Tabelul 1. Calculul TMA pe baza %SMI şi ASP  

pentru principlalele flore neogene din România 

 

PALEOFLORE VÂRSTĂ %SMI*) TMA oC**) ASP oC***) 
Borsec Dacian 26,79 9 16 

Chiuzbaia PonŃian terminal 25,19 9 15,2 –

15,6 

Delureni Pannonian E 52,27 17  

CorniŃel Pannonian C/D 40,81 14  

Valea Crişului Pannonian B-C? 52,17 17  

Daia-Săcădate Bessarabian inf. 55,55 18 15 –18 

Luncşoara SarmaŃian 

inferior 

53,84 18 15 – 18 

Deva-Tâmpa Sarmatian 

inferior 

39,28 13 14 – 16 

Coruş Acvitanian inf. 65,90 21  

Sălătruc Chattian 60,00 19   

                   *) după Givulescu (1997) **) valori rotunjite ***) după Petrescu (2003)  

 

După cum se poate observa din tabel,  valorile TMA calculate din %SMI se încadrează în 

limitele de variabilitate pentru TMA obŃinută din aprecierile pe baza ASP numai în trei din cinci 

cazuri, dacă avem în vedere că limitele pentru Deva-Tâmpa prin ambele metode indică tot o 

tendinŃă de scădere a temperaturii. 

Referitor la  paleoflorele de la Chiuzbaia şi Borsec diferenŃele sunt mari, din diferite cauze. În 

primul rând trebuie să remarcăm apartenenŃa celor două la tipul de pădure “mixtă deciduală”, în 

timp ce la celelalte este vorba de o “pădure subtropicală” după încadrarea lui Wolfe (1981). După 

propriile noastre cercetări în pădurile deciduale am constatat că acestea nu se supun funcŃiei lui 

Wolfe, aşa cum se întâmplă cu “pădurile subtropicale”. Pentru exemplificare este suficient să ne 
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gândim la faptul că actualele păduri de câmpie de pe teritoriul României au sub 20 % SMI, deci ar 

trebui să se afle la TMA sub 8 oC, ori acest fapt nu se întâmplă. 

Pe de altă parte, dacă luăm în consideraŃie TMA în jur de 15,4 oC (vezi Givulescu 1997:113) 

pentru paleoflora ponŃian superioară de la Chiuzbaia şi avem totodată în vedere că această pădure 

se afla, după cum afirmă autorul citat, la 700 m altitudine, prin aplicarea gradientului de 

altitudine, la nivelul de referinŃă de 0 – 100 m,  TMA trebuie să fi fost în jur de 19,6 oC, cee ce 

este în totală contradicŃie cu TMA de 14-15oC obŃinută, prin alte metode, pe macroflorele şi ASP 

de la acelaşi interval stratigrafic din sudul Ńării. În acest caz trebuie revizuită altitudinea, în sensul 

că a fost mult mai redusă, probabil în jur de 200 m şi să avem în vedere că, probabil, aici s-a 

simŃit influenŃa mediteraneeană încă din PonŃian, iar TMA a fost în jur de 14,5 oC. 

O situaŃie similară o prezintă şi flora de la Borsec, a cărei TMA, după opinia noastră, nu 

depăşea 15oC şi avea o poziŃie altitudinală apropiată de nivelul de referinŃă. Aşadar, pentru 

analiza TMA a paleoflorelor ce au edificat  “păduri mixte deciduale” trebuie avute in vedere 

corecŃii în calculul TMA.  

Datele obŃinute prin metodele prezentate mai sus au fost transpuse pe o diagramă  Timp 

Geologic/ TMA  şi am realizat astfel o nouă curbă a TMA pentru Neogenul din România (Fig.1) 

pe care o analizăm în continuare. 

Referitor la sfârşitul Chattianului, Petrescu (1980, 2003) menŃionează o “invazie de elemente 

temperate” ceea ce se traduce printr-o răcire ce corespunde cu cea semnalată, în Chattianul din 

Cehia, de Hochuli (1984). Ulterior acestei răciri, spre limita cu Aquitanianul, paleoflora de la  

Surduc (Petrescu, 1969), pentru care am calculat o TMA de 19 oC, indică începutul unei încălziri, 

la sfârşitul Oligocenului, care va atinge apogeul în Acvitanianul inferior de la Coruş. 

Paleoflora de la Coruş, de vârstă acvitanian inferioară (Givulescu,1997) a generat o “pădure 

subtropicală pluvială cu lauracee”, are %SMI = cu 65,20 %, de unde rezultă o TMA de 21oC, dar, 

Ńinând cont şi de faptul că pentru un nivel  stratigrafic apropiat şi  la aceiaşi latitudine, în Ungaria, 

la Ipolytarnocz, Hobly (1985) apreciază că  TMA este de 19 – 20 oC, am considerat necesar să 

introducem o corecŃie de -1oC, astfel că TMA luată în consideraŃie este de 20 oC, valoare 

consemnată şi de Givulescu (1997). Tot în Ungaria, la acelaşi nivel stratigrafic, după Nagy (1992) 

are loc  dezvoltrea maximă a elementelor tropicale. 

Se cuvine să menŃionăm că pentru Europa de vest clima sincronă însedimentării florei de la 

Coruş era una subtropicală cu TMA de 20 -22 oC aşa după cum o apreciază şi Bessedik (1985), 

care plasează la nivelul Acvitanianului  inferior un maxim climatic şi că în nordul Italiei, la 

acelaşi nivel stratigrafic, după Cavagneto (1963), TMA = 22 oC. 
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Figura 1. EvoluŃia TMA in timpul Neogenului pe teritoriul României 

 

Legenda:  1 – paleoflore principale  

  2 – informaŃii punctiforme pe baza ASP 

  3 – limite de variabilitate pe baza ASP 

 

 

În absenŃa unei flore în Acvitanianul superior argumentăm existenŃa aici a  unui minim al 

TMA pe baza identificării în Cehia (Planderova, 1975)  a unei răciri, semnalată şi de Blanc et al. 

(1974) şi valabilă  pentru întreaga emisferă nordică.  SituaŃia continuă şi în Burdigalianul inferior, 

fiind documentată prin florula de la Tihău (Sălaj), în care Petrescu (1969) a identificat relativ 
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numeroase elemente arctoterŃiare, ceea ce pledează pentru o răcire comparativ cu flora de la 

Coruş. 

Pentru partea mediană a Burdigalianului nu avem macroflore, în schimb, în Ungaria, la 

latitudini comparabile, la începutul Ottnangianului (aproximativ 18 MA), Nagy (1992), bazându-

se pe ASP, semnalează un maxim de elemente subtropicale şi consideră că la acest nivel a avut 

loc o încălzire.   

Pentru Burdigalianul superior, corespunzând Karpatianului, pe baza ASP, Petrescu şi Nicorici 

(1989) apreciază o TMA în jur de 16 oC, ceea ce se corelează cu tendinŃa de răcire semnalată de 

Nagy (1989) în Ungaria, dar imediat spre limita cu Langhianul începe încălzirea semnalată în 

Europa de Vest (v.Demarque,1963). 

În timpul Langhianului, către partea mediană a acestuia, cel de al treilea maxim climatic al 

Miocenului, când, în România trăiau faunele marine subtropicale de la Lăpugiu, Delineşti şi  

Bahna, caracterizate prin prezenŃa hexacoralierilor coloniali (Heliastrea), indicatori a unor ape cu 

TMA > 20 oC. Pe baza SPA din depozitele langhian inferioare din Bazinul łebea-Brad, Petrescu 

et al.(1990) apreciază TMA de 16,5 –18,5 oC. 

La acelaşi nivel stratigrafic, Kordos et al.(1987) au constatat o maximă dezvoltare a coralilor 

în Bazinul Pannonic, situat la latitudini comparabile cu Bazinul Dacic, cu TMA de 19-20 oC şi tot 

aici, pe baza diagramelor polinice, Nagy (1992) a identificat un maxim al elemenetelor tropicale  

(12 %). Mai departe, în nord-vestul Mediteranei, în urmă cu aproximativ 16 MA, a fost semnalat 

de Bessedik (1985) un al doilea maxim termic în Miocen, pentru care autorul apreciază 24,5 oC . 

Interesant este şi faptul că jumătatea distanŃei între cele două maxime termice dovedite prin ASP, 

în schema lui Bessedik apare o intrerupere în observaŃii, acolo unde bănuim un alt maximum, cu 

menŃiunea că extensiunea temporală a Acvitanianului Figurată de autor o depăşea cu 1MA pe cea 

acceptată în prezent.  

 Pentru partea superioară a Badenianului (Kossovian) – Sarmatian bazal, după Petrescu 

(2003:181,183), se constată o “cădere termică” cu o TMA = 14 în Badenianul terminal. Poate cu 

puŃin înainte se plasa flora de la Mereşti, un preludiu al răcirii, pentru care Petrescu et al. (1988) 

apreciau că TMA  era cuprinsă între 14 şi 15oC. “Căderea termică” s-a accentuat de fapt  în baza 

Volhinianului, unde va atinge un minimum al TMA = 13oC în timpul însedimentării florei de la 

Deva – Tâmpa ( łicleanu şi Artin, 1982). 

În Ungaria, Nagy (1992) plasează la 13,5 MA un minim pentru elementele subtropicale şi 

tropicale, care ating aici cel mai scăzut nivel, de altfel după încă 1 MA, elementele tropicale se 

vor stinge şi doar subtropicalele se vor păstra, atingând şi ele un maxim în urmă cu 10 MA. 
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În Slovacia, un început de deteriorare climatică a constatat şi Planderova (1988) în 

Kossovian, iar pentru trecerea la Vohinian, Sitar (1978) a identificat o răcire generală, fapt 

confirmat ulterior şi pentru aria mediteraneeană de nord-vest de Suc (1986) şi de Bessedik (1988), 

care o şi corelază cu un vechi episod de glaciaŃiune antarctică. Răcirea din intervalul 13 -14 MA 

corespunde cu “criza Serravalianului”, a avut caracter global şi a mai fost semnalată de Wolfe et  

Hoppkins (1966), Blanc et al. (1974), Demarque (1987) şi alŃii. 

 Identificarea în flora de la Deva –Tâmpa a unor elemente cu caracter xerofit (łicleanu & 

Artin, 1982) ne determină să considerăm că la acest nivel clima avea asemănări cu cea 

mediteraneană. 

O foarte interesantă ASP pentru SarmaŃianul inferior din Bazinul Borodului au prezentat 

Petrescu & Nicorici (1984) şi apoi Petrescu (2003). În baza succesiunii depozitelor sarmaŃiene, la 

Luncşoara, după Givulescu (1997), au existat “păduri mixte mezofitice” asemănătoare celor de la 

Deva –Tâmpa, dar ulterior şi mai ales în partea superioară a succesiunii Volhinianului există 

semne ale creşterii TMA la 16 –18oC (Petrescu,2003), cu un climat asemănător celui 

mediteranean de astăzi.  

Un al patrulea maxim termic, cu TMA =18 oC, este marcat de flora de la Daia şi Săcădate 

(judeŃul Sibiu), a cărei vârstă este situată în partea terminală a SarmaŃianului (sensu Suss) după 

cum afirmă Givulescu (1997:62) “Toate acestea ne indică o vârstă volhiniană, dar cu trecere în 

Bessarabianul inferior, eventual poate chiar mediu" (!)  

ExistenŃa unui maxim climatic la acest nivel stratigrafic se corelează cu un “maxim de 

elemente subtropical / tropicale” semnalat de Palamarev (1964), în Bulgaria şi de Nagy (1992), în 

Ungaria. 

MenŃionăm că odată cu sfârşitul SarmaŃianului (sensul Suess) în macroflora neogenă din 

România apar pentru ultima oară palmierii.  

În depozitele Pannonianului din Bazinul Borodului flora de la Valea Crişului, una dintre cele 

mai bine cunoscute flore miocene din România (v. Givulescu, 1997) indică o TMA de 17oC, mai 

scăzută decât maximum de la sfârşitul SarmaŃianului, fapt ce, comparativ cu TMA de la sfârşitul 

SarmaŃianului, marchează începutul unei noi răciri. 

Răcirea, al cărui punct culminant se plasează cu 8,5 MA în urmă, aproape în mijlocul 

Pannonianului, este sesizată în paleoflora de la CorniŃel (Pannonian C/D), printr-o TMA = 14oC şi 

corespunde unui fenomen climatic global. In Ungaria, acestui moment îi corespunde, cu 

aproximaŃie, o scădere aproape totala a elementelor subtropicale, dar şi a unui număr mare de 

elemente temperate. 
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În apropierea limitei cu PonŃianul se plasează un nou maxim, ultimul din Miocen, situat în 

apropierea nivelului stratigrafic al paleoflorei de la Delureni, care indică o TMA = 17oC. Ulterior 

acestei încălziri are loc o scădere a TMA la marcată de existenŃa (Petrescu et al.,2001, łicleanu et 

al.,2003) a unor păduri de fag şi stejar la BatoŃi, în extremitatea vestică a Bazinului Dacic, la 

nivelul PonŃianului inferior, cu TMA în jur de 14 oC.  

În PonŃianul superior, aproape de limita cu Pliocenul se plasează flora de la Chiuzbaia, care, 

după aprecierea noastră trăia intr-o TMA de 14,5 oC.  Diminuarea temperaturii continuă până în 

Dacianul inferior, după care are loc o nouă încălzire marcată de prezenŃa unor termofile în 

depozitele din acoperişul startului VII de cărbune din cariera Lupoia şi, mai ales, microcariera 

Steic. 

Singurul maxim climatic al Pliocenului se plasează în Romanianul mediu şi a fost pus în 

evidenŃă în acoperişul stratului XII de cărbune unde toate plantele fosile sunt reprezentate prin  

frunze de talie mare şi foarte mare comparativ cu cele din restul aflorimentelor din zonă.   

MenŃionăm  că la nivelul Pliocenului au fost remarcate (vezi Petrescu et al., 1987, 1989 b,c; 

Drivaliari et al,1999; Popescu, 2001 ) o serie de oscilaŃii climatice de mai mică amploare atât ca 

valoare a TMA, cât şi ca durată comparativ cu  oscilaŃiile majore uşor de sesizat (Figura 1.), care 

au o ciclicitate evidentă în jur de 4 Ma şi o altă cauză. Probabil aceste mici oscilaŃii au fost 

determinate de ciclurile lui Milankovici.  

În fine, flora de la Bâcleş din vestul Bazinului Dacic amplasată în Romanianul superior 

(łicleanu et al., 2004) se caracterizează prin absenŃa a doi taxoni foarte frecvenŃi în depozitele 

pliocene din Bazinul Dacic: G.europaeus şi B.tiliaefolium. Interpretăm această absenŃă prin 

prisma reducerii TMA sub limita suportabilităŃii pentru ambele specii, probabil sub 12 oC, fapt ce 

se coreleză cu răcirea  de la 2,4 MA semnalată de Suc (1986) în aria mediteraneană de nord-vest. 

  

4. Analiza evoluŃiei TMA 

 

Prima observaŃie care se desprinde din analiza evoluŃiei TMA pentru Neogenul din România 

constă în existenŃa unei tendinŃe generale de diminuare a acesteia de la 20oC în Acvitanian, la sub 

10 oC la sfârşitul Pliocenului. 

În urma reconstituirilor paleoclimatice făcute pentru diferite regiuni din Europa  şi America 

de Nord, unii cercetători au ajuns la concluzia că TMA a prezentat o tendinŃă generală de scădere 

din Eocen şi până în Pliocen. Astfel, Andreanszki (1956) aprecia că pe teritoriul Ungariei, la 

nivelul Egerianului, TMA era de 22 oC, valoare apropiată de cea calculată de noi, şi apoi a scăzut 

treptat, ajungând în Pliocen la 14,7 oC. Mai recent, Gregor (1982) aprecia TMA intre 17- 20 oC 
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pentru Ottnangian, peste 15oC, pentru Karpatian şi Badenian şi 11- 15 oC pentru SarmaŃian.  

Aşadar, în 8 MA a scăzut TMA cu 5 – 6oC, cu observaŃia că limitele de variabilitate se referă la 

intervale stratigrafice cu durate între 1,5 – 3,5 MA, timp în care se pot produce schimbări 

climatice substanŃiale. Relativ recent Gregor et Velitzelos (1997) au remarcat declinul TMA şi în 

timpul TerŃiarului pe treritoriul Greciei.  

Referindu-se la TerŃiarul din America de Nord, Axelrod et Bailey (1969)  constatau că 

plantele confirmă în mod clar “the general cooaling trend”.  

În mod similar, pe teritoriul României, în decursul Neogenului tendinŃa de răcire a climei este 

marcată de înlocuirea treptată a elementelor floristice paleotropicale cu cele arctoterŃiare 

(Givulescu, łicleanu, 1983). În reconstituirea evoluŃiei TMA pentru Neogenul din România 

făcută de łicleanu (1995) şi în cea elaborată de Givulescu (1997) tendinŃa de diminuare a TMA 

de la Aquitanian la Pliocen superior este, de asemenea, evidentă. 

După Wolfe (1981) tendinŃa generală de diminuare a TMA  în decursul TerŃiarului din 

emisfera nordică îşi are explicaŃia în descreşterea înclinării axei Pământului, opinie cu care 

suntem întrutotul de acord. 

O a doua constatare rezultată din analiza evoluŃiei TMA (Fig.1) este că  tendinŃa generală de 

scădere a TMA apare însoŃită de oscilaŃii negative şi pozitive (răciri sau încălziri / minime şi 

maxime), cu caracter ciclic, un ciclu având în jur de 4 MA. Micile diferenŃe privind durata unui 

ciclu ce se pot constata în curba TMA au cauze multiple, dar sunt neesenŃiale şi avem 

convingerea că o rafinare a datelor referitoare la poziŃia în timp a diferitelor flore fosile şi o mai 

corectă încadrare stratigrafică a ASP va duce la eliminarea acestora.  

Se remarcă o bună concordanŃă  între oscilaŃiile majore marcate pe curba TMA  a Neogenului 

din România, cu fenomene paleoclimatice semnalate de diverşi autori din regiuni limitrofe 

Bazinului Dacic şi României în general, aşa cum sunt cele cu Ungaria şi Bulgaria, dar şi din alte 

părŃi ale Europei, inclusiv unele cu caracter global, fapt de natură să întărească încrederea în 

rezultatele obŃinuite. 

Atât tendinŃa generală de scădere a TMA, cât şi regularitatea cu care apar oscilaŃiile majore, 

ne determină să considerăm că ambele procese sunt legate de factori astronomici. Astfel, tendinŃa 

generală de răcire a emisferei nordice îşi are explicaŃia în creşterea unghiului de inclinare a axei 

polilor, iar apariŃia ciclică a oscilaŃiilor majore se explică, probabil, prin ciclicităŃi galactice 

pentru care, deocamdată, nu avem explicaŃii satisfăcătoare. 

Ciclicitatea de 4 MA rezultată din cercetările noastre bazate pe macroflore fosile, palinologie 

şi paleoclimatologie confirmă astfel existenŃa “ Ciclului Climatic Valahic”, cu o durată de 4,08 
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MA, pus in evidenŃă prin alte metode de M.łicleanu et al. (1998, 2002), care pun existenŃa acestei 

ciclicităŃi pe seama unor “pulsaŃii ale Sistemului Solar.”  

Având în vedere natura reacŃiilor ce au loc în Soare, aşa cum se cunosc ele în prezent, 

considerăm posibilă influenŃa unor cauze manifestate ciclic, la scară galactică, care, desigur, pot 

influenŃa şi aceste reacŃii. 

 

5. Concluzii 

 

În timpul Neogenului pe teritoriul României  a existat o tendinŃă generală de scădere a TMA 

de la 20 oC în Acvitanian, la sub 12 oC spre sfârşitul Pliocenului.  

FaŃă de această tendinŃă generală se observă existenŃa unor oscilaŃii negative şi pozitive 

(răciri, încălziri), care au un pronunŃat caracter ciclic, cu o durată în jur de  4 MA şi corespund  

Ciclului Climatic Valah identificat anterior (M.łicleanu et al.,1998,2002) prin alte metode.  
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NANOFLORA DEPOZITELOR NEOGEN SUPERIOARE DIN BAZINUL DACIC 

ŞI IMPLICAłIILE EI PALEOAMBIENTALE 

Mariana MărunŃeanu 

Institutul Geologic al României, Bucureşti 

 

Incepând cu sfârşitul Miocenului mediu şi terminând cu Pliocenul, Paratethysul s-a 

fragmentat într-o serie de bazine, intermitent interconectate şi separate parŃial sau total de oceanul 

mondial. Schimbările paleogeografice au determinat scăderea progresivă a salinităŃii apelor, în 

anumite zone chiar îndulcirea lor totală, ceea ce a provocat, într-o primă fază, apariŃia 

endemismelor în cadrul grupurilor de organisme marine şi ulterior dispariŃia acestora. 

Nanofosilele calcaroase, nanoorganisme planctonice, au o importanŃă deosebită nu numai 

pentru datarea şi corelarea succesiunilor sedimentare la mari distanŃe, ci şi pentru decelarea 

legăturilor paleogeografice dintre diferitele domenii depoziŃionale. Ele se deplasează rapid şi pot 

supravieŃui o perioadă scurtă de timp chiar în medii de sedimentare cu salinitate mult redusă, dacă 

acestea sunt invadate periodic de ape marine.  

Datele furnizate de nanoplanctonul calcaros (conŃinut, caracteristici morfo - structurale, tipuri 

de asociaŃii etc) ne-au permis definitivarea, pe teritoriul României, a hăŃilor paleogeografice ale 

Neogenului superior. Cele construite pentru intervalele de timp anterioare Basarabianului 

superior, deci înaintea paroxismului orogenezei moldave, au ca bază hărŃi palinspatice, realizate 

prun utilizarea secŃiunilor geologice balansate si a datelor paleomagnetice.  

 

1. Lito si biostratigrafia (nanoplankton calcaros) depozitelor neogenului superior  

 

Bazinul Dacic, ce se individualizează după Basarabianul inferior, se întinde predominant pe 

trei unităŃi structurale, reprezentate prin Pânza Subcarpatică, avanfosa carpatică şi platformele 

paleozoice Moesică şi parŃial Scitică. 

In cele ce urmează vom analiza, în unităŃile structurale menŃionate, aspectul litostratigrafic al 

succesiunilor sedimentare, începând cu cele premergătoare individualizării Bazinului Dacic 

(volhynian – basarabian inferioare) şi continuând cu cele proprii acestui domeniu depoziŃional 

(basarabian superioare – romaniene), ansamblurile de nanofosile calcaroase, precum şi 

informaŃiile paleoambientale oferite de nanoplancton. 

In marea majoritate a cazurilor, multiplele secŃiuni geologice, investigate prin probe seriate, 

s-au dovedit incomplete, fie datorită unor lacune de sedimentare sau chiar a multiplelor lacune de 
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observaŃie. De aceea, pentru obŃinerea unei imagini cât mai sugestive, care să reflecte 

caracteristicile asociaŃiilor de nanoplancton şi distribuŃia lor stratigrafică în întregul Bazin Dacic, 

au fost alese câteva secŃiuni geologice de referinŃă, a căror localizare este reprezentată în Figura1. 

 

Figura 1. Localizarea sectiunilor geologice de referinta pentru asociatiile de nanoplancton 

calcaros, neogen superior 

 

 

A. Bazinul Dacic; B. sariaj; C. flexura; D. limita unitate tectonica; E. fractura; F. Panza Flisului 
Curbicortical + Panza de Macla + Panza de Audia + Panza de Tarcau + Panza Cutelor Marginale; G. 
Panza Subcarpatica; H. Locatia sectiunilor de referinta pentru asociatii  de nanoplancton, neogen 
superioare (1, sinclinalul Bozioru - Odaile; 2, sinclinalul Rusavat; 3, V.Ramnicului Sarat; 4,V. Dara; 
5, foraj152 Suditi; 6, Valea lui Cernat; 7, V. Ramnicului Sarat; 8, V. Tohaneasa; 9, V. Fantanele; 10, 
V. Bistra; 11, V. Bizdidel; 12, V. Badislava; 13, Valea Vacii; 14, V. Titu; 15, V. Slanicul de Buzau; 
16 foraj 308 Rosiori; 17, foraj 130 Strachina; 18, foraj 1 Edera; 19, foraj 1 Cosmina; 20, foraj 2 
Cosmina) 
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1.1. Sarmatianul 

 

Etajul SarmaŃian (sensul Suess, 1866), din scara cronostratigrafică regională a Paratethysului, 

a fost subîmpărŃit în trei subetaje (Simionescu, 1905), denumite Volhynian, Basarabian şi 

Kersonian. 

Volhynianul reprezintă ultima unitate cronostratigrafică a Miocenului mediu, limita Miocen – 

Pliocen fiind datată la 10,9 m.a (Hilgen, 1991). Prin corelarea nanoplanctonului calcaros, 

caracteristic Serravallianului superior – Tortonianului bazal (Berggren et al., 1996; Fornacciari et 

al., 1997), cu cel identificat în sedimentele volhyniene (MărunŃeanu, 1995), se poate aprecia că 

acest subetaj se plasează între 12,2 – 10,7 m.a.  

Cu subetajul Basarabian începe practic Miocenul superior. Limita lui inferioară poate fi 

apreciată la 10,7 m.a. (primele ocurenŃe ale speciei Catinaster calyculus la 10,7 m.a. - Berggren et 

al., 1966 au fost identificate în baza succesiunii basarabiene - MărunŃeanu, 1995), iar cea 

superioară la 8,9 m.a. (odată cu extincŃia foraminiferelor - Popescu, 1995 în întregul domeniu al 

Paratethysului). 

Ultimul subetaj al SarmaŃianului, Kersonianul, se încadrează probabil în intervalul 10,7 – 8,5 

m.a., limita lui superioară fiind evaluată pe baza primelor apariŃii ale speciei Discoaster 

quinqueramus (datate la 8,4 m.a. – Berggren et al., 1996) aproape de baza succesiunii meoŃiene. 

 

1.1.1. Litostratigrafie 

In zona de legătură dintre Paratethysul Central şi cel Oriental, suita sedimentară volhyniană 

se caracterizează prin dese schimbări litofaciale areale şi prin dispunerea ei, în marea majoritate a 

cazurilor, în discontinuitate de sedimentare peste depozite ante - sarmaŃiene. 

Stiva volhyniană din Pânza Subcarpatică este reprezentată prin alternanŃe pararitmice de 

nisipuri şi argile cu rare intercalaŃii de conglomerate, în sinclinalul Bozioru – Odăile sau argile şi 

siltite, pe valea Râmnicului Sărat (Fig. 2, 3).  

Schimbările litofaciale sunt mai pregnante în avanfosa carpatică. Astfel, în SubcarpaŃii 

Munteniei, de la nord spre sud, se observă o trecere gradată de la marne şi nisipuri cu rare 

intercalaŃii de argile, pietrişuri şi conglomerate, în sinclinalul RuşavăŃ (Fig. 2), la marne, calcare 

şi calcarenite pe valea Dara (Fig. 3).  Spre vest, între Olt şi Topolog, se dezvoltă o succesiune 

predominant argilo – siltică (FormaŃiunea de Valea Morilor – Marinescu, 1978), ce trece la argile 

rubanate cu rare intercalaŃii de nisipuri, între Olt - OlteŃ şi Motru - Dunăre sau chiar la alternanŃe 

de de brecii, nisipuri şi argile, între Jiu şi Motru. 
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Figura 2. Prezente de nanofosile calcaroase in depozitele sarmatiene 
(Sectiunile geologice sintetice din sinclinalul Rusavat si partea nordica a sinclinalului Bozioru - Odaile) 

 
 

 

1, gips; 2, calcar; 3,marna; 4, argila; 5, tufit; 6, siltit; 7, nisip; 8, nisip cu concretiuni; 9, gresie; 10, pietris; 
11, conglomerat; 12, asociatii de nanofosile tip A, mediu marin; 13, asociatii de nanofosile tip B, mediu 
salmastru spre marin; 14,  asociatii cu Scyphosphaera si Thoracosphaera, mediu salmastru spre dulcicol; 
15, discontinuitate in sedimentare; 16, limite cronostratigrafice. 
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Figura 3. Prezente de nanofosile calcaroase in depozitele sarmatiene 
(Sectiunile geologice Valea Ramnicului Sarat, Valea Dara si forajul 152 Suditi) 

 

 
 
1, calcarenit; 2, calcar; 3, marna; 4, argila; 5, sist  argilos; 6, siltit; 7, gresie; 8, pietris; 9, asociatii de 
nanofosile tip A, mediu marin; 10, asociatii de nanofosile tip B, mediu salmastru spre marin; 11,  asociatii 
cu Scyphosphaera si Thoracosphaera, mediu salmastru spre dulcicol; 12, discontinuitate in sedimentare; 13, 
limite cronostratigrafice 
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Depozitele volhyniene sunt mai larg răspândite în centrul Platformei Moesice. Ele aparŃin: 

 - FormaŃiunii de Ciureşti (Pauliuc et al., 1979), alcătuită din conglomerate şi calcare 

organogene, cu frecvente intercalaŃii de gresii, nisipuri şi argile  

 - FormaŃiunii de Miroşi (Pauliuc et al., 1979), predominant argiloasă, cu rare intercalaŃii de 

siltite şi nisipuri. 

Vârsta volhyniană a fost acordată depozitelor menŃionate pe baza asociaŃiilor de moluşte 

(Marinescu, 1978; Pauliuc et al., 1979; Papaianopol et al., 1955 etc.), fiind atestată şi de 

ansamblurile de nanofosile calcaroase, caracteristice Zonelor NN7 şi NN8 (MărunŃeanu şi 

Papaianopol, 1998). 

Spre deosebire de stiva de sedimentare volhyniană, cea a Basarabianului (SarmaŃian mediu) 

prezintă areal o mai mică variaŃie litologică. 

Astfel, în Pânza Subcarpaticăi, depozitele SarmaŃianului mediu sunt argilo – nisipoase la nord 

de valea Buzăului şi preponderant argilo – marnoase la sud de acest râu. 

Mai răspândite şi diversificate sunt succesiunile basarabiene din avanfosa carpatică 

(Marinescu, 1978; Pauliuc et al., 1979; Papaianopol et al., 1995), alcătuite din: alternanŃe de 

argile şi nisipuri cu intercalaŃii de pietrişuri şi conglomerate, între Olt şi Topolog; argile şi 

nisipuri rubanate cu un nivel tufitic asociat unui pachet de gresii în plăci, între Olt şi OlteŃ; 

depozite cu o dezvoltare areală progradantă din spre nord spre sud, de la un facies detrito – 

grosier la un facies lutito – arenitic, între Olt şi Jiu; formaŃiuni argilo – marnoase cu dese  

intercalaŃii de nisipuri, între Jiu şi Motru; o stivă ce debutează cu partea superioară a FormaŃiunii 

de Valea Morilor (lutito – arenitică) şi se încheie cu partea inferioară a FormaŃiunii de Izvorul 

Bârsei (alcătuită predominant din pietrişuri), între Motru şi Dunăre. 

Cea mai mare dezvoltare o au depozitele SarmaŃianului mediu în Platforma Moesică, fiind 

extinse pe aproape întreg teritoriul acesteia, unde sunt cunoscute sub denumirile de FormaŃiunea 

de Hârleşti, argilo – calcaroasă şi FormaŃiunea de Olteni, argilo – grezoasă (Pauliuc et al., 1979). 

Vârsta basarabiană a fost determinată pe baza asociaŃiilor macrofaunistice. şi atestată de 

comunităŃile de nanoplancton calcaros (aparŃinând Zonelor NN8 – parte inferioară şi NN9). 

Succesiunea sedimentară a Chersonianului (SarmaŃian superior) se dezvoltă pe areale mult 

mai restrânse, fiind alcătuită din: 

- alternanŃe neregulate de gresii şi calcare, în zona subcarpatică a avanfosei; 

- pietrişuri şi nisipuri grosiere, cu aspect torenŃial în apropiere de aria carpatică, ce trec spre 

sud la argile rubanate cu intercalaŃii de nisipuri (mai bine dezvoltate între râurile Olt şi Jiu), în 

restul avanfosei carpatice; 
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- marne, nisipuri şi calcare (FormaŃiunea de Cetate - Lubenescu et al., 1986, 1987), dezvoltate 

pe mici suprafeŃe imediat la nord de Dunăre şi în Dobrogea de sud, în cuvertura Platformei 

Moesice. 

 

1.1.2. Nanoplancton calcaros 

In depozitele volhynian – basarabian inferioare (secŃiunile geologice sintetice -  sinclinalele 

Bozioru – Odăile, Figura 2 sau singulare – V. Râmnicului Sărat, V. Dara şi forajul 152 SudiŃi, 

Figura 3), asociaŃiile de nanoplancton calcaros  prezintă caractere compoziŃionale diferite, putând 

fi încadrate în două tipuri. Primul tip (A), endemic, este larg răspândit în întregul Paratethys 

Central (Baldi – Beke, 1960, 1964; Bona, 1964; Müller, 74, MărunŃeanu, 1992, 1995 etc.) şi 

conŃine specii cu o largă distribuŃie stratigrafică, cum ar fi Braarudosphaera bigelowii (Gran & 

Braarud), Calcidiscus leptoporus (Murray & Blackman), Calcidiscus macintyrei (Bukry & 

Bramlette), Calcidiscus leptoporus centrovalis Stradner & Fuchs, Coccolithus pelagicus 

(Wallich), Coccolithus miopelagicus Bukry, Coronocyclus nitescens (Kamptner), Cricolithus 

jonesi Cohen, Helicosphaera wallichi (Lohman), Helicosphaera walbersdorfensis Müller, 

Pontosphaera multipora (Kamptner), Reticulofenestra pseudoumbilicus (Gartner), 

Reticulofenestra pseudoumbilicus gelida (Geitzenhauer), Rhabdolithus poculi Bona & Kernerne, 

Rhabdosphaera pannonica Baldi – Beke, Sphenolithus moriformis Bröniman & Stradner, 

Thoracosphaera heimii (Lohman). Trăsăturile specifice ale acestui tip de asociaŃii sunt: 

- alcătuirea comunităŃilor din specii mai rezistente la schimbările salinităŃii apelor; 

- dezvoltarea în explozie a speciei Reticulofenestra pseudoumbilicus; 

- apariŃia unui număr mare de indivizi în cadrul speciilor  genurilor Reticulofenestra şi 

Calcidiscus; 

- o semnificativă micşorare a dimensiunilor majorităŃii indivizilor, ce se află aproape de limita 

inferioară a scării dimensionale standard, cu excepŃia celor aparŃinând speciilor genului 

Calcidiscus; 

- existenŃa unui mare număr de morfotipuri în cadrul speciilor Calcidiscus leptoporus şi 

Calcidiscu macintyrei, caracterizate printr-o substanŃială reducere dimensională a ariei centrale şi 

prin structuri diferite ale deschiderii centrale, ce poate fi liberă, acoperită de cristale calcitice 

haotic distribuite sau ordonate în bare, cruci, x-uri şi plase;  

- lipsa totală a speciilor genului Discoaster, foarte sensibile la schimbările de salinitate; 

- prezenŃa frecventă a nanofosilelor Rhabdosphaera pannonica şi Rhabdolithus poculi, tipice 

pentru comunităŃile de nanoplancton ale depozitelor sarmaŃian inferioare şi medii, de la interiorul 

CarpaŃilor; 
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- lipsa totală a nanofosilelor index, necesare unei biozonări. 

Al doilea tip de asociaŃii (tipul B) este caracteristic sedimentelor marine ale părŃii superioare 

ale Miocenului mediu. In România, acesta a fost identificat numai la exteriorul CarpaŃilor, la 

câteva nivele stratigrafice. Este constituit din: Braarudosphaera bigelowii (Gran & Braarud), 

Calcidiscus leptoporus (Murray & Blackman), Calcidiscus macintyrei (Bukry & Bramlette), 

Coccolithus pelagicus (Wallich), Coccolithus miopelagicus Bukry, Discoaster variabilis Martini 

& Bramlette, Discoaster brouweri Tan, Helicosphaera kamptneri Hay & Mohler, Helicosphaera 

wallichi (Lohman), Pontosphaera multipora (Kamptner), Reticulofenestra pseudoumbilicus 

(Gartner), Reticulofenestra pseudoumbilicus gelida (Geitzenhauer), Sphenolithus abies Deflandre, 

Sphenolithus moriformis Bröniman & Stradner, Rhabdosphaera claviger (Murray & Blacjman), 

Syracosphaera histrica Kamptner. In acest tip de asociaŃii au fost identificate o serie de 

bioevenimente în evoluŃia nanofosilelor calcaroase şi anume: 

- primele ocurenŃe ale lui Discoaster kugleri Martini & Bramlette, ce marchează debutul 

Zonei NN7, foarte aproape de baza depozitelor volhiniene; 

- primele apariŃii ale lui Catinaster coalitus Martini & Bramlette, ce indică începutul Zonei 

NN8, spre topul formaŃiunilor volhiniene; 

- primele ocurenŃe ale speciei Catinaster calyculus Martini & Bramlette, la limita dintre 

depozitele volhiniene şi basarabiene; 

- primele apariŃii ale speciilor  Discoaster hamatus Martini & Bramlette şi Discoaster 

calcaris Gartner, concomitente cu extincŃia lui Discoaster exilis Martini & Bramlette, ce 

marchează debutul Zonei NN9, în depozitele Basarabianului inferior. 

Principalele caractetristici ale ansamblurilor de nanoplancton aparŃinând tipului B sunt: 

- număr mare de specii, dar mic de indivizi; 

- dimensiuni standard ale speciilor; 

- lipsa totală a morfotipurilor; 

- prezenŃa normală a discoasteridelor; 

- evoluŃia stratigrafică normală a nanofosilelor, demonstrată prin prime şi ultime ocurenŃe ale 

unor specii la aceleaşi nivele ca şi în oceanul mondial. 

Incepând cu Basarabianul superior şi până la sfârşitul acestuia, comunităŃile de nanoplancton 

devin din ce în ce mai rare, până la extincŃia lor totală la începutul Kersonianului. AsociaŃiile sunt 

alcătuite aproape în exclusivitate din câteva specii endemice ale genurilor Thoracosphaera şi 

Scyphosphaera, care au rezistat îndulcirii progresive a mediului biotic, căutând să se adapteze 

noilor condiŃii de viaŃă prin uşoare schimbări ale formei şi structurii.  
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1.2. MeoŃianul 

 

Definit de Andrusov (1890), MeoŃianul, unitate cronostratigrafică regională, caracterizează 

succesiunea de depozite în exclusivitate extra – carpatice, cuprinse între cele sarmaŃiene şi 

ponŃiene. A fost divizat în două subetaje, inferior – Oltenian şi superior – Moldavian, pe baza 

diversităŃii asociaŃiilor macrofaunistice (Krejci Graf şi Wenz, 1926; Atanasiu, 1940). Limita 

inferioară a acestui etaj a fost aproximată la 8,5 m.a., iar cea superioară a fost calibrată 

paleomagnetic la 6,15 m.a. (Snel et al., 2006). De asemenea, limita Oltenian – Moldavian a fost 

calibrată paleomagnetic la aproximativ 7 m.a. 

 

1.2.1. Litostratigrafie 

In Bazinul Dacic, stiva de sedimente meoŃiene are cea mai mare extindere în cuvertura 

Platformei Moesice şi anume în extremităŃile ei vestice (la vest de Craiova) şi estice (sud est de 

Focşani) precum şi în jumătatea nordică a sectorului Celaru – Optaşi – Tufeni (Pauliuc et al., 

1979). Litologic, depozitele olteniene debutează cu gresii calcaroase sau chiar calcarenite, se 

continuă cu alternanŃe de marne şi/sau argile şi se încheie cu un pachet de argile cu intercalaŃii de 

siltite, cunoscut sub numele de “strate cu Dosinia maeotica”. Acestea sunt urmate, în succesiune 

stratigrafică normală, de depozite moldaviene, predominant nisipoase, cu intercalaŃii argiloase, 

variabile ca frecvenŃă şi grosime. 

Cu extindere mai mică, succesiunea sedimentară meoŃiană apare şi în avanfosa carpatică. 

Astfel, în vestul Bazinului Dacic, în sectorul Argeş – Olt, aceasta ocupă suprafeŃe limitate, fiind 

alcătuită predominant din nisipuri (în marea lor majoritate având o stratificaŃie încrucişată) cu 

intercalaŃii, de grosimi variabile, de argile, marne, gresii (pe alocuri nisipuri), siltite şi mai rar 

pietrişuri. Intre râurile Olt şi OlteŃ, aceleaşi depozite meoŃiene se dispun sub forma unor fâşii, la 

nord şi sud de structura Slătioara – Govora – Ocnele Mari, fiind constituite din nisipuri de diferite 

granulometri, argile şi/sau marne şi siltite. La vest de OlteŃ şi până în Valea Jiului se cunosc doar 

câteva petece de sedimente meoŃiene (cum ar fi cel de pe valea Bistra, Fig. 5), care prezintă o 

mare uniformitate litologică, fiind reprezentate în proporŃie de 90% de nisipuri, cu rare intercalaŃii 

de argile şistoase negricioase. Aceeaşi uniformitate poate fi observată şi în sectorul cuprins între 

văile Jiului şi Motrului, unde faciesul nisipos este înlocuit printr-unul nisipo – argilos, cu foarte 

rare intercalaŃii de pietrişuri (valea Fântânele, Fig. 5). IntercalaŃiile de pietrişuri cresc în grosime 

şi frecvenŃă în sectorul Motru – Dunăre. 
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Figura 4. Prezente de nanofosile calcaroase in depozitele meotiene 
(Sectiunile geologice V.Fantanele, V.Bistra, V.Bizdidel) 

 

 

1, argila; 2, siltit; 3, nisip; 4, nisip cu concretiuni; 5, gresie; 6, pietris; 7, conglomerat; 8, interval stratigrafic 
cu nanofosile in situ; 9, discordanta; 10, limite cronostratigrafice 
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Figura 5. Prezente de nanofosile calcaroase in depozitle meotiene 
(Sectiunile geologice V. lui Cernat, V.Ramnicu Sarat, V.Tohaneasa) 

 

 
 

1, Sarmatian; 2, Pontian; 3, Meotian; 2, argila; 5, argila tufitica; 6, siltit; 7, nisip; 8, gresie;  
9, interval stratigrafic cu nanofosile insitu; 10, discordanta; 11, limite cronostratigrafice 
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O răspândire  mai redusă o au depozitele meoŃiene în nord – estul Bazinului Dacic, în 

avanfosa CarpaŃilor Orientali,  unde succesiuni complete se cunosc numai în arealul delimitat de 

Valea lui Cernat în vest şi Valea Râmnicului Sărat (în nord). Aici (Fig. 4), formaŃiunile meoŃiene 

sunt alcătuite din alternanŃe mai mult sau mai puŃin regulate de nisipuri şi argile, cu intercalaŃii 

subŃiri de gresii în Oltenian şi siltite în Moldavian. Pe Valea Râmnicului Sărat, în partea terminală 

a stivei olteniene se dezvoltă un pachet de cinerite. 

ApartenenŃa formaŃiunilor menŃionate la MeoŃian a fost demonstrată în special pe baza 

comunităŃilor de moluşte (Papaianopol, 1982; Papaianopol et al., 1995 etc).  

 

1.2.2. Nanoplancton calcaros 

In MeoŃian, apele salmastre ale Bazinului Dacic conŃineau în special moluşte şi ostracode. 

Totuşi, la trei nivele stratigrafice scurte au fost identificate asociaŃii clar marine de nanofosile in 

situ. Trebuie specificat faptul că atât peste cât şi sub aceste nivele, depozitele sedimentare nu 

conŃin nanoplancton. Pentru exemplificare au fost selecŃionate profilele geologice de referinŃă,  

ilustrate în Fig. 4 şi 5, a căror amplasare geografică este redată în Fig.1 . 

Imediat deasupra bazei succesiunii olteniene, în “stratele cu Ervilia” (MărunŃeanu şi 

Papaianopol, 1999), apar discontinuu stratigrafic (secŃiunile geologice Valea lui Cernat, Valea 

Tohăneasa, Valea Râmnicu Sărat - Fig.4 şi Valea Bistra – Fig. 5) asociaŃii de nanofosile, 

caracteristice Subzonei NN11a,  reprezentate prin Braarudosphaera bigelowii (Gran & Braarud), 

Discoaster brouweri Tan, Discoaster surculus Tan, Discoaster intercalaris Bukry, Calcidiscus 

leptoporus (Murray & Blackman), Calcidiscus macintyrei (Bukry & Bramlette), Coccolithus 

pelagicus (Wallich), Helicosphaera carteri (Wallich), Reticulofenestra pseudoumbilicus 

(Gartner) şi foarte rar Discoaster quinqueramus Gartner.  

ComunităŃile de nanoplancton se caracterizează printr-un număr mic de genuri şi specii, ai 

căror indivizi au dimensiuni mici (uneori chiar sub dimensiunile standard), dar nu prezintă 

modificări structurale.  

AsociaŃii de nanofosile, aparŃinând tot Subzonei NN11a,  au mai fost identificate şi în 

“stratele cu Dosinia maeotică” şi “ stratele cu Psilunio” (MărunŃeanu şi Papaianopol, 1999), de la 

sfârşitul Oltenianului, respectiv începutul de Moldavianului (Valea lui Cernat, valea Râmnicu 

Sărat – Fig. 4 şi valea Fântânele, valea Bistria – Fig.5). Ele sunt constituite Amaurolithus 

delicatus Gartner, Amaurolithus primus (Bukry & Percival), Discoaster brouweri Tan, Discoaster 

bellus Bukry & Paercival, Discoaster mendomobensis Theodoridis, Discoaster surculus Tan, 

Discoaster intercalaris Bukry, Calcidiscus leptoporus (Murray & Blackman), Calcidiscus 
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macintyrei (Bukry & Bramlette), Coccolithus pelagicus (Wallich), Helicosphaera carteri 

(Wallich), Reticulofenestra pseudoumbilicus (Gartner), Helicosphaera stalis Theodoridis, 

Scapholitus fossilis Deflandre, Umbilicosphaera jafari Muller şi numeroase specii mici ale 

genului Reticulofenestra. Spre deosebire de ansamblurile de nanoplancton din “stratele cu 

Ervilia”, cele din “stratele cu Dosinia” şi “stratele cu Psilunio” sunt aproape continuu distribuite 

areal şi stratigrafic, au dimensiuni mici dar care se încadrează în cele standard şi conŃin un număr 

mai mare de specii. 

Ultimul nivel stratigrafic meoŃian, în care au fost decelate nanofosile calcaroase se află în 

partea terminală a stivei moldaviene, în aşa zisele “strate cu Dreissenomya” (MărunŃeanu şi 

Papaianopol, 1999) (Valea lui Cernat, Valea Râmnicu Sărat – Fig. 4 şi Valea Bizdidel – Fig.5). 

 ComunităŃile de nanoplancton identificate sunt alcătuite din Amaurolithus amplificus (Bukry 

& Percival), Amaurolithus bizzarus (Bukry), Amaurolithus delicatus Gartner, Amaurolithus 

primus (Bukry & Percival), Calcidiscus leptoporus (Murray & Blackman), Calcidiscus 

macintyrei (Bukry & Bramlette), Coccolithus pelagicus (Wallich), Thoracosphaera albatrosina 

Kamptner şi fosrte rare specimene de Discoaster quinqueramus Gartner, aparŃinând Subzonei 

N11b. Distributia speciei Amaurolithus amplificus este foarte scurta (între 6 şi 6,5 m.a. – Raffi et 

al., 1998), în mijlocul Subzonei N11b. De aceea prezenŃa acesteia într-o asociaŃie este foarte 

importantă atât pentru corelări la mari distanŃe cât şi pentru calibrări paleomagnetice ale 

depozitelor cantonatoare. 

Nanofosilele identificate în “strate cu Dreissenomya” se caracterizează prin: repartiŃie 

stratigrafică intermitentă; număr mic de indivizi; aspect adesea “malformat” materializat prin 

schimbări morfo - structurale, cum ar fi inegalitatea braŃelor sau dispunerea lor neregulată la 

unele specii ale genului Discoaster;  prezenŃa unor forme atipice la câteva specimene ale genului 

Amaurolithus; dimensiunile reduse, sub cele standard, la majoritatea indivizilor. 

 

1.3. PonŃianul  

 

Etajul PonŃian (unitate cronostratigrafică regională – Paratethys Oriental) cuprins între 6,15 – 

5,3 m.a. (Snel et al., 2006), a fost definit de Andrusov (1909) şi divizat de Krejci Graf şi Wenz 

(1926) în Odessian (PonŃian inferior), Portaferrian (PonŃian mediu) şi Bosphorian (PonŃian 

superior). Conform calibrărilor paleomagnetice (Snel et al., 2006) cele trei subetaje au durat între 

6,15 – 5,8 m.a., 5,8 – 5,6 m.a. şi respectiv 5,6 – 5,38 m.a.  

Deoarece limita Miocen – Pliocen a fost stabilită în domeniul tethysian la 5,38 m.a (Raffi et 

al., 1998), se poate admite faptul că Miocenul superior se încheie la finele PonŃianului.  
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Figura 6.  Prezente de nanofosile calcaroase in depozitele pontiene 
(Sectiunile geologice V.Badislava, V.Vacii, V. Titu) 

 

 
 

1, argila; 2, siltit; 3, nisip; 4, gresie; 5, interval stratigrafic cu nanofosile in situ; 6, discordanta;  
7, limite cronostratigrafice 
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1.3.1. Litostratigrafie 

Succesiunea sedimentară ponŃiană este bine reprezentată în Bazinul Dacic (Filipescu şi 

Hanganu, 1966; Hanganu, 1966; Pană, 1966; Huică, 1977; Marinescu, 1978; Papaianopol şi 

Olteanu, 1986; Papaianopol et al., 1995; date din forajele executate în Platforma Moesică), 

dezvoltându-se cu precădere în avanfosa carpatică şi cuvertura post – tectonică a Platformei 

Moesice. 

Astfel, în avanfosa CarpaŃilor Orientali,  între râurile DâmboviŃa şi Buzău (secŃiuni geologice 

de referinŃă Valea Vacii şi Valea Titu – Fig. 6), depozitele odessiene prezintă de regulă un facies 

predominant lutitic, uniform şi monoton, care în bazinul DâmboviŃei şi imediat la nord de Valea 

Buzăului, admite frecvente intercalaŃii de nisipuri grosiere, gresii şi calcare. FormaŃiunile 

portaferriene, preponderant nisipoase sau argiloase, suferă frecvente treceri laterale între cele 

două tipuri litologice. Sedimentele bosphoriene sun caracterizate de trei tipuri litofaciale, 

predominant argilos, nisipos sau argilo – nisipos. 

Cea mai mare răspândire o are stiva sedimentară ponŃiană în avanfosa CarpaŃilor Meridionali, 

unde prezintă numeroase schimbări litofaciale, atât areal cât şi stratigrafic.  

FormaŃiunile Odessianului se dezvoltă: 

- în bazinul râului IalomiŃa, unde sunt alcătuite din alternanŃe neregulate de nisipuri, gresii şi 

argile, cu intercalaŃii subordonate, spre partea superioară, de calcare şi siltite; 

- între văile Argeşului şi Slănicului de Argeş, unde sunt constituite din nisipuri, pietrişuri 

până la microconglomerate şi argile, cu câteva complexe cărbunoase în jumătatea inferioară; 

- în bazinul văii Cernişoara, unde litofaciesul odessian este predominant nisipo – argilo – 

cărbunos; 

- între văile Gilort – Jiu şi Motru – Dunăre, unde predomină marnele şi argilele, cu frecvente 

intercalaŃii de siltite în jumătatea inferioară. 

Aceleaşi schimbări litofaciale, în special areale, pot fi observate şi în succesiunea sedimentară 

portafferiană, dezvoltată în special între Argeş şi Topolog (nisipuri cu pachete de argile cu 

cărbuni) şi între Gilort şi Dunăre (predominant lutite). 

FormaŃiunile bosphoriene au o răspândire aproape continuă între văile Argeşelului şi Oltului, 

fiind reprezentate printr-un facies argilo – nisipos (Valea Bădislava – Fig.6). 

O largă răspândire o au depozitele ponŃiene şi în cuvertura Platformei Moesice, unde 

depăşesc cu mult aria de depunere a sedimentelor meoŃiene. Faciesurile lutitice ale Odessianului 

şi Portafferianului, dispuse fie în continuitate de sedimentare peste succesiunea meoŃiană sau 

discordant peste formaŃiuni mai vechi, apar cu precădere în nordul platformei, pe când cele 

arenito – lutitice ale Bosphorianului au fost interceptate de foraje în întregul areal al Platformei 
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Moesice. Datarea depozitelor ponŃiene a fost efectuată pe baza resturilor fosile de moluşte şi 

ostracode (Filipescu şi Hanganu, 1966; Hanganu, 1966; Pană, 1966; Huică, 1977; Marinescu, 

1978; Papaianopol şi Olteanu, 1986; Papaianopol et al., 1995). 

 

1.3.2. Nanoplancton calcaros 

AsociaŃii de nanofosile calcaroase au fost identificate în depozitele Odessianului bazal, 

Portafferianului superior şi Bosphorianului superior. Ele se caracterizează printr-o repartiŃie 

areală şi straigrafică discontinuă, număr mic de specii şi indivizi pe probă, specimene malformate 

şi reduse ca dimensiuni (de regulă sub cele standard). 

ComunităŃile din baza stivei odessiene (secŃiunile geologice de referinŃă V.Vacii şi V.Titu – 

Fig. 6), din “stratele cu Paradacna” (MărunŃeanu şi Papaianopol, 1998), aparŃin Subzonei NN11b, 

fiind alcătuite din Amaurolithus bizzarus (Bukry), Amaurolithus delicatus Gartner,  Calcidiscus 

leptoporus (Murray & Blackman), Calcidiscus macintyrei (Bukry & Bramlette), Coccolithus 

pelagicus (Wallich), Discoaster brouweri Tan, Discoaster surculus Tan, Discoaster misconceptus 

Theodoridis, Pontosphaera discopora (Schiller), Pontosphaera multipora (Kamptner), 

Reticulofenestra pseudoumbilicus (Gartner), Anguloithina arca Bukry, Geminilithella rotula 

(Kamptner), Triquetrorhabdulus rugosus Bramlette & Percival. 

In “stratele cu Caladacna şi Paradacna” (MărunŃeanu şi Papaianopol, 1999) ale 

Portaferrianului superior (secŃiunile de referinŃă văile Bădislava, Vacii şi Titu – Fig. 6) au fost 

identificate aceleaşi asociaŃii ca cele ale Odessianului bazal, dar în care îşi fac apariŃia două specii 

noi, Discoaster cf. pansus (Bukry & Percival) şi Discoaster icarus Stradner, care au prime 

ocurenŃe spre partea terminală a Subzonei N11b.  

Depozitele bosphorian terminale, “stratele cu Caladacna şi Chartoconcha”, din profilele Văii 

Brazilor la Doiceşti, Văii Budureasca şi Valea lui Cernat la Călugăreni, forajul 68913 Valea 

Argovei, conŃin o săracă nanofloră (MărunŃeanu şi Papaianopol, 1999), aparŃinând Zonei NN12. 

Reprezentative pentru această biozonă sunt însă comunităŃile de nanoplancton, determinate în 

secŃiunile Valea Vacii şi Valea Titu (Fig. 6), alcătuite din: Amaurolithus bizzarus (Bukry), 

Amaurolithus delicatus Gartner, Amaurolithus tricorniculatus (Gartner), Ceratolithus acutus 

Gartner şi Bukry, Calcidiscus leptoporus (Murray & Blackman), Calcidiscus macintyrei (Bukry 

& Bramlette), Coccolithus pelagicus (Wallich), Discoaster brouweri Tan, Discoaster 

misconceptus Theodoridis, Discoaster  pansus (Bukry & Percival), Discoaster variabilis Martini 

& Bramlette, Reticulofenestra pseudoumbilicus (Gartner), Triquetrorhabduluis rugosus Bramlette 

& Percival. 
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1.4. Dacianul  

Dacianul, admis în Paratethysul Oriental ca prim etaj regional al Pliocenului, a fost definit ca 

unitate cronoastratigrafică de Cobălcescu (1883) şi Teisseyre (1907), fiind divizat ulterior în 

GeŃian (Dacian inferior – Macarovici et al., 1927) şi Parscovian (Dacian superior – Andreescu, 

1972). Datele paleomagnetice îl plasează între 5,3 şi 4,5 m.a., limita dintre cele două subetaje 

fiind aproximată la 4,7 m.a. 

 

1.4.1. Litostratigrafie 

In Bazinul Dacic, succesiunea sedimentară daciană se dezvoltă cu precădere în nordul 

avanfosei carpatice şi în cuvertura Platformei Moesice. In primul areal, depozitele geŃian – 

parscoviene (partea superioară a FormaŃiunii de Milcov) prezintă un litofacies nisipo – argilos, 

imediat la nord de Buzău (secŃiunea geologică de referinŃă valea Slănicului de Buzău –Fig. 7) şi 

altul argilo – nisipos cu gresii şi cărbuni (FormaŃiunea de Berbeşti – geŃiană şi FormaŃiunea de Jiu 

– Motru – parscoviană), între Buzău şi Jiu. 

Sedimentele daciene din cuvertura Platformei Moesice, bine dezvoltate la sud de aliniamentul 

Craiova – Bucureşti – Brăila şi până la Dunăre, prezintă două litofaciesuri: unul predominant silto 

– nisipos cu numeroase nivele cărbunoase, în vestul şi centrul platformei (Fig.7 – foraj 308 

Roşiori) şi altul argilo – nisipos cu intercalaŃii de gresii şi pietrişuri, localizat în extremităŃile 

vestică şi estică (Fig. 7 – foraj 130 Strachina) ale acesteia. 

  

1.4.2. Nanoplancton calcaros 

Nanofosile calcaroase au fost identificate numai la un singur nivel stratigrafic, în GeŃianul 

inferior, pe valea Slănicului de Buzău, precum şi în forajele 308 Roşiori şi forajul 130 Strachina 

(Fig. 7). Acestea se caracterizează prin număr redus de specii şi indivizi pe probă, dezvoltare 

disacontinuă areală şi stratigrafică, dimensiuni mai mici în comparaŃie cu cele standard sau 

apropiate de limita inferioară ale acestora şi structuri deformate la unele specimene. AsociaŃiile, 

aparŃinând Zonei NN13 sunt alcătuite din:  Braarudosphaera bigelowii (Gran & Braarud), 

Amaurolithus delicatus Gartner, Ceratolithus rugosus Bukry & Bramlette, Calcidiscus leptoporus 

(Murray & Blackman), Calcidiscus macintyrei (Bukry & Bramlette), Coccolithus pelagicus 

(Wallich), Geminilithella rotula (Kamptner), Discoaster brouweri Tan, Discoaster tristeliffer 

Bukry, Helicosphaera carteri (Wallich), Pontosphaera discopora Schiller, Reticulofenestra 

pseudoumbilicus (Gartner). 
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                  Figura 7.  Prezente de nanofosile calcaroase in depozitele daciene 
(Sectiunile geologice V. Slanicului de Buzau, foraj 308 Rosiori, foraj 130 Strachina) 

 

 

1, carbune; 2, argila si marna;3, siltit; 4, nisip; 5, gresie; 6, pietris; 7, interval stratigrafic cu nanofosile in 
situ; 8, discordanta;  9, limite cronostratigrafice 
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1.5. Romanianul  

 

Romanianul, ultimul etaj al Pliocenului din scara cronostratigrafică a Paratethysului Oriental, 

a fost definit de Krejci Graf (1932) şi pare a fi început acum 4,5 m.a. (Snel et al., 2006) 

 

1.5.1. Litostratigrafie 

Succesiunea sedimentară romaniană se dezvoltă în Bazinul Dacic numai în avanfosa carpatică 

şi cuvertura Platformei Moesice. 

Depozitele romaniene ale avanfosei sunt alcătuite predominant din gresii şi nisipuri, cu 

intercalaŃii mai mult sau mai puŃin frecvente de argile, ce trec spre vest şi nord – est la argile cu 

cărbuni. Spre rama muntoasă, apar intercalaŃii de conglomerate sau pietrişuri, ce pot invida în 

unele locuri întreaga stivă sedimentară.  

Aproape pe întreaga Platformă Moesică stiva romaniană îmbracă un facies nisipo – argilos. 

 

1.5.2. Nanoplancton calcaros 

Cu toate că au fost investigate succesiuni romaniene din numeroase coloane de foraj, 

nanoplancton calcaros a fost identificat numai între văile Cricovul Sărat şi Cosmina, în forajele 1 

Edera, 2 Cosmina şi 3 Cosmina (Fig. 8).  

In forajul 3 Cosmina, la 216 m adâncime, apare o comunitate de nanofosile cu Ceratolithus 

rugosus Bukry & Bramlette, Amaurolithus bizzarus Bukry, Coccolithus pelagicus (Wallich), 

Umbilicosphaera miriabilis Lohmann, Reticulofenestra pseudoumbilicus (Gartner). Deşi 

distributia speciilor menŃionate acoperă mai multe biozone, se poate admite că ele aparŃin Zonei 

NN15, deoarece imediat mai sus stratigrafic, în forajele 2 Cosmina (în intervalele de adâncime 

186 -184 m. şi 142 şi 145 m.) şi 1 Edera (între 170 – 175 m adâncime) apar comunităŃi sărace de 

nanoplancton, ce atestă Zona NN16, cu  Ceratolithus rugosus Bukry & Bramlette, Amaurolithus 

bizzarus Bukry, Ceratolithus separatus Bukry, Gephyrocapsa sp., dar fără Reticulofenestra 

pseudoumbilicus (Gartner), a cărui extincŃie marchează limita dintre Zonele NN15 şi NN16. 

Ansamblurile de nanofosile menŃionate se caracterizează prin număr foarte sărac în specii şi 

indivizi, distribuŃie discontinuă în succesiune stratigrafică şi specimene sub dimensiunile 

standard. 
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Figura 8.  Prezente de nanofosile calcaroase in depozitele romaniene 
(Forajele 1 Edera, 2 Cosmina, 3 Cosmina) 

 

 

1, carbune; 2, argila; 3, argila si siltit; 4, nisip; 5, interval stratigrafic cu nanofosile in situ 
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2. Recurente marine in Bazinul Dacic  

 

Foarte mult timp s-a considerat că depozitele neogen superioare ale Paratethysului, depuse în 

domenii de sedimentare mai mult sau mai puŃin salmastre, nu pot conŃine asociaŃii fosilifere 

planctonice, eminamente marine.  După 1970, din ce în ce mai mulŃi biostratigrafi şi paleontologi 

(Jerkovic, 1970, 1971; Reinhardt, 1972; Semeneko şi Liulieva, 1978; Bona şi Gal, 1985; 

MărunŃeanu şi Papaianopol 1995, 1999 etc.) au semnalat prezenŃa unor comunităŃi de nanofosile, 

la diferite nivele stratigrafice ale Miocenului superior – Pliocenului.  

In Volhynian – Basarabian inferior, teritoriul pe care se va individualiza viitorul Bazin Dacic, 

constituia un domeniu depoziŃional de legătură între Paratethysul Central şi cel Oriental.  

Ansamblurile de nanoplancton cantonate în depozitele acestuia, după caracterele lor, au putut fi 

încadrate în două tipuri de asociaŃii, tipul A specific Paratethysului Central şi tipul B, caracteristic 

oceanului mondial. 

Tipul A conŃine specii endemice, care prezintă o serie de modificări dimensionale şi morfo - 

structurale, rezultat al procesului de adaptare a nanoorganismelor la scăderea salinităŃii mediului 

biotic. El este propriu Paratethysului Central (Müller, 1974; Stradner şi Fuchs, 1979; Nagymarosy 

şi Müller, 1988 dar a fost întâlnit şi în Paratethysului Oriental (Liulieva, 1989), unde însă numărul 

redus de genuri, specii şi indivizi, indică o salinitate mai redusă. De aceea se poate presupune că, 

în Volhynian – Basarabianul inferior, apele Paratethysului Central ajungeau cel puŃin până in 

partea vestică a celui Oriental, trecând peste arealul extracarpatic.  

Tipul B, ce conŃine nanofosile tipice pentru Zonele NN7, NN8 şi NN9 (parte inferioară,) a 

fost identificat numai în arealul extracarpatic de pe teritoriul României (MărunŃeanu, 1995), fiind 

mai mai răspândit în sudul şi sud-estul arcului carpatic.  PrezenŃa lui în succesiunea volhynian – 

basarabian inferioară demonstrează invazii periodice de ape marine, în următoarele intervalele de 

timp: 11,9 – 12,1 m.a., 11,2 – 11,6 m.a., 10,6 – 11 m.a., 10,3 – 10,5 m.a. şi 9,7 – 9,9 m.a. (Fig. 9). 

Pe teritoriul viitorului Bazin Dacic, cele două tipuri de asociaŃii se succedau stratigrafic, 

evidenŃiind aporturi intermitente şi unidirecŃionale de ape salmastre sau marine, din spre 

Paratethysul Central, respectiv din spre oceanul mondial, probabil prin intermediul Mării 

Mediterane.  
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Figura 9.  Recurente marine in Bazinul Dacic 

Partea superioara a Miocenului mediu – Pliocen 
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Figura 10. Harta paleogeografica a Romaniei in intervalul Volhyinian - Basarabian inferior 

 

 

 

1, zona submersa (bazin de sedimentare); 2, zona emersa; 3, sariaje ne active; 4, sariaje active; 5, fracturi; 
6, Panza Flisului Curbicortical + Panza de Macla + Panza de Audia (Moldavide interne); 7, Panza de 
Tarcau + Panza Cutelor Marginale (Moldavide externe) 
 
 

Conform datelor oferite de harta paleogeografică a Volhynian – Basarabianului inferior 

(Fig.10), singura cale de acces ale apelor Paratethysului Central se afla la sud de Sibiu. In ceea ce 

priveşte aporturile de ape marine, acestea puteau ajunge în sudul zonei extra – carpatice fie prin 

sud – vestul României, prin intermediul atât de disputatului “canal Vardar”, fie prin sud – estul 

acesteia, probabil pe traseul Marea Mediterană – strâmtoarea Bosphor–Dardanele – Marea 

Neagră – sudul Dobrogei. 
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După Basarabianului inferior a avut loc paroxismul tectogenezei moldave (Săndulescu, 

1984), în urma căruia s-a format Pânza Subcarpatică, s-a ridicat cea mai mare parte a Platformei 

Moldoveneşti şi se individualizează Bazinul Dacic ca golf al Paratethysului Oriental (aşa cum o 

demnonstrează hărŃile paleogeografice şi asociaŃiile total diferite de nanoplancton). 

Incepând cu Basarabianul superior şi până la finele acestuia, ansamblurile de nanoplancton 

ale Bazinului Dacic sunt reprezentate numai prin câteva specii ale genurilor Thoracosphaera şi 

Scyphosphaera, ceea ce denotă întreruperea totală a legăturilor paleogeografice cu Marea 

Mediterană. De asemenea, sunt sistate şi conexiunile cu Paratethysul Central, deoarece depozitele 

acestuia conŃin o bogată nanofloră endemică cu specii ale genurilor Noelaerhabdus şi Bekeithella, 

unice în lume, ce nu se regăsesc în depozitele Bazinului Dacic.  

Intre Miocenul superior şi Pliocenul superior, apele Bazinului Dacic au suferit modificări 

periodice de salinitate, rămânând totuşi salmastre. Creşterile mai accentuate ale salinităŃii pot fi 

puse pe seama unor ingresiuni marine, dovedite de existenŃa asociaŃiilor de nanoplancton în 

anumite intervale cronostratigrafice (Fig.9 - vârstele absolute fiind în conformitate cu calibrările 

paleomagnetice – Snel et al., 2006), cuprinse între: 

- 8,20 – 8, 30 m.a, Subzona NN11b, în Oltenianul inferior (MeoŃian inferior); 

- 6,95 – 7,40 m.a, Subzona NN11b, în Oltenianul terminal – Moldavianul bazal; 

- 6,10 – 6, 30 m.a., Subzona NN11b, în Moldavianul terminal – debut de Odessian; 

- 5,70– 5,76 m.a, Subzona NN11b,  în Portaferrianul superior; 

- 5,30 – 5,40 m.a, Zona NN12,  în Bosphorianul terminal; 

- 5,10 – 5,15 m.a., Zona NN13,  în GeŃianul inferior; 

- 3,78 – 3,85 m.a.,  limita dintre Zonele NN15 şi NN16, probabil în Romanianul inferior. 

Ansamblurile de nanofosile pot fi considerate in situ deoarece: 

- au fost identificate numai în depozitele sedimentare corespunzătoare intervalelor 

stratigrafice menŃionate, sedimentele supra sau subjacente fiind sterile; 

- nu puteau fi remaniate căci ariile sursă (CarpaŃii Meridionali sau partea sudică a CarpaŃilor 

Orientali) nu conŃin formaŃiuni miocen superioare – pliocene; 

- unele bioevenimente din evoluŃia nanofosilelor ce trăiesc în ocenul mondial au fost decelate 

în Bazinul Dacic la aceleaşi nivele cronostratigrafice. 

ComunităŃile de nanoplancton prezintă următoarele trăsături specifice: 

- au o repartiŃie areală neuniformă, materializată prin concentrarea şi diversificarea 

nanoplanctonului în special în anumite zone ale bazinului, ceea ce denotă o direcŃionare 

preferenŃială a apelor marine, determinată probabil de paleorelieful mediului depoziŃional; 
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 - sunt distribuite stratigrafic discontinu (cu excepŃia asociaŃiilor din “stratele cu Dosinia 

maeotica” olteniene), ceea ce demonstrează că legăturile paleogeografice ale Bazinului Dacic cu 

oceanul mondial erau intermitente, ele realizându-se prin intermediul Paratethysului Oriental, 

unde la aproximativ aceleaşi nivele stratigrafice au fost identificate asociaŃii de nanofosile 

identice (Semenenko şi Lilieva, 1978; Jones şi Simmons, 1996 etc);  

- conŃin un număr mic de specii şi indivizi; 

- specimenele au dimensiuni mici, de regulă sub cele standard, păstrându-şi, în marea lor 

majoritate, aspectul morfologic şi structural; 

- sunt prezenŃi indivizi cu aspect “bolnav”, materializat prin îngroşari de braŃe sau apariŃia 

unor concreşteri calcitice neregulate între acestea la discoasteridae, lăŃiri sau îngroşari de ramuri 

la ceratholitaceae, modificări ale ariei centrale la unle specii de prinsiaceae etc. 

 
Figura 11. Harta paleogeografica a Romaniei in intervalul Basarabian superior – Meotian 

 

 

1, zone emerse; 2, zone submerse (bazine de sedimentare); 3, sariaj; 4, flexura; 5, limita unitate tectonica; 6, fractura; 7 
Panza Flisului curbicortical + Panza de Macla + Panza de Tarcau + Panza Cutelor Marginale; 8, Panza Subcarpatica 
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Ultimele trei caracteristici ale comunităŃilor de nanoplanton evidenŃiază un mediu biotic 

precar pentru existenŃa şi evoluŃia nanoflorei. Se poate presupune că nanofosilele calcaroase au 

ajuns destul de rapid în Bazinul Dacic, unde fie au murit imediat, fie, cele mai rezistente, au 

supravieŃuit o scurtă perioadă de timp, modificându-şi în special dimensiunile şi mai rar 

morfologia, în încercarea disperată de a se adapta la salinitităŃile reduse ale mediului biotic. 

Legăturile paleogeografice dintre Bazinul Dacic şi Paratethysul Central au rămas întrerupte 

între Basarabianul superior şi PonŃian, aşa cum o demonstrează harta paleogeografică (Fig. 11) 

precum şi intermitentele apariŃii de nanofosile, total diferite în cele două domenii depoziŃionale 

(Bona şi Gal, 1985; Jerkovic, 1970, 1971; MărunŃeanu, 1997; MărunŃeanu şi Papaianopol, 1999 

etc.).  

Figura 12. Harta paleogeografica a Romaniei in Pontian 

 

 

1, zona submersa (bazin de sedimentare); 2, zona emersa; 3, sariaje ne active; 4, sariaje active; 5, fracturi; 
6, Panza Flisului Curbicortical + Panza de Macla + Panza de Audia (Moldavide interne); 7, Panza de 
Tarcau + Panza Cutelor Marginale (Moldavide externe) 
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ExtincŃia totală a nanofosilelor calcaroase în Paratethysul Central după Pannonianul E 

(echivalent Moldavianului - Papaianopol, 1998), identificarea unor asociaŃii de nanoplancton, 

aparŃinând zonelor NN11b – NN13 (Fig.9) în Bazinul Dacic, precum şi hărŃile paleogeografice 

(Fig. 12 – 13) indică aceeaşi sistare a conexiunilor dintre Bazinul Pannonic şi Bazinul Dacic şi în 

intervalul PonŃian – Dacian. 

 

Figura 13.  Harta paleogeografica a Romaniei in Dacian 

 

 

1, zona submersa (bazin de sedimentare); 2, zona emersa; 3, sariaje ne active; 4, sariaje active; 5, fracturi; 
6, Panza Flisului Curbicortical + Panza de Macla + Panza de Audia (Moldavide interne); 7, Panza de 
Tarcau + Panza Cutelor Marginale (Moldavide externe) 
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Incepând cu Romanianul, Bazinul Dacic (Fig. 14) pare a reprezenta un mediu depoziŃional 

continental (Papaianopol et al., 1995) lacustru. Totuşi în depozitele romanian inferioare, între 

văile Cricovul Sărat şi Cosmina, au fost identificate ansambluri de nanoplancton calcaros 

specifice Zonelor NN15 – NN16, ce se caracterizează prin număr redus de specii şi indivizi, 

distribuŃie discontinuă în succesiunea stratigrafică şi specimene sub dimensiunile standard. 

ApariŃia acestora este legată de o ultimă ingresiune marină la sud de CarpaŃi. 

In concluzie, după prezenŃa şi caracteristicile asociaŃiilor de nanoplancton calcaros, domeniul 

depoziŃional extra–carpatic a funcŃionat ca o zonă de legătură între Paratethysul Central şi cel 

Oriental, la debutul Miocenului superior. Intermitent şi alternativ era invadată fie de apele 

salmastre ale Paratethysului Central, fie de cele marine ale Tethysului.  

 
Figura 14.  Harta paleogeografica a Romaniei in Romanian 

 

  

1, zona submersa (bazin de sedimentare); 2, zona emersa; 3, sariaje ne active; 4, sariaje active; 5, fracturi; 
6, Panza Flisului Curbicortical + Panza de Macla + Panza de Audia (Moldavide interne); 7, Panza de 
Tarcau + Panza Cutelor Marginale (Moldavide externe) 
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După paroxismul orogenezei moldave, intra – basarabiene (Săndulescu, 1984), în 

Basarabianul superior se individualizează Bazinul Dacic, care devine un golf al Paratethysului 

Oriental. Tot în acest timp se întrerup total legăturile paleogeografice cu Paratethysul Central şi 

Tethysul. 

Intre MeoŃian şi debutul Romanianului, apele salmastre ale Bazinului Dacic suferă modificări 

periodice de salinitate, influenŃate şi de ingresiunile marine periodice, care evidenŃiază conexiuni 

ale acestui domeniu depoziŃional cu oceanul mondial, probabil prin intermediul Paratethysului 

Oriental şi/sau al Tethysului. De asemenea legăturile paleogeografice cu Paratethysul Central 

rămân probabil întrerupte. 

In Romanian, Bazinul Dacic devine domeniu continental lacustru, izolat de Paratethysul 

Oriental. O ultimă ingresiune marină a fost identificată în Romanianul inferior, fiind cauzată 

probabil de mişcările tectonice premergătoare paroxismului orogenezei valahe. 
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CONSIDERAłII  PRIVIND CARBOGENEZA ÎN BAZINUL DACIC 

Nicolae łicleanu 

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Geologie şi Geofizică 

 

1. Introducere 

 

În timpul Neogenului, în Bazinul Dacic s-au realizat condiŃii favorabile acumulării cărbunilor  

în trei intervale de timp: SarmaŃian inferior, PonŃian inferior şi mediu şi Dacian inferior-

Romanian mediu. In  ultimul interval, cel cu dezvoltarea cea mai mare, s-au acumulat importante 

zăcăminte de cărbuni, care, în sectorul Dunăre – Olt (bazinul  carbogenerator Oltenia), conŃin 

rezerve de peste 3 miliarde tone de cărbune brun lemnos (lignit). În afara celor trei intervale 

carbogeneratoare, în depozitele MeoŃianului dintre Valea Trotuşului şi Valea Buzăului sunt citate 

(v.Răileanu, 1963; Petrescu et al.,1987 ) iviri de cărbuni in lentile şi strate centimetrice mai rar 

decimetrice lipsite de importanŃă economică, pentru a căror formare nu au fost necesare condiŃii 

speciale; deci nu poate fi vorba de o carbogeneză distinctă. 

Deşi în cele trei intervale de timp s-au acumulat importante zăcăminte de cărbuni, în 

cercetarea   gitologică a acestora, carbogeneza  nu a fost abordată decât tangenŃial.  

Putem afirma că prima lucrare cu unele referiri la carbogeneza pliocenă  a fost elaborată de 

Preda et al. (1981). Ulterior, carbogeneza pliocenă  din Oltenia a mai fost abordată de: łicleanu et 

al. (1982,1985,1989), Pauliuc et al. (1982,1988),  Barus (1987), łicleanu şi Andreescu (1988), 

łicleanu şi BiŃoianu (1988),  łicleanu (1986,1992 b).  

Carbogeneza neogenă din România a fost analizată într-un studiu detaliat de łicleanu (1992 

a), în special carbogeneza pliocenă din Oltenia, fără referiri la celelalte două carbogeneze din 

restul Bazinului Dacic, motiv pentru care am considerat necesară o scurtă trecere în revistă a 

principalelor carcteristici ale acestora.     

 

2. Carbogeneza  sarmaŃiană 

 

Materializată prin ligniŃii volhinieni din cuvertura Platformei Moldoveneşti, sectorul Fălticeni 

– Boroaia – Bogdăneşti, carbogeneza sarmaŃiană a fost abordată recent de łibuleac (2001). 

Cărbunii de aici s-au format ca urmare a existenŃei unor mlaştini carbogeneratoare (MCG) 

instalate pe câmpii paralice situate pe Ńărmul nord-vestic al Bazinului Dacic. Aceste MCG erau 

acoperite cu o vegetaŃie tipică: pădurea de mlaştină cu Glyptostrobus, pădurile mlăştinoase cu 
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higrofite foioase ( Myrica ?, Alnus, Salix, Liquidambar etc.)  şi mai ales mlaştinile cu ierburi  

(Phragmtes şi Typha ). Din păcate, existenŃa mlaştinilor a fost de scurtă durată aşa încât cele 

cîteva strate de cărbuni au grosimi decimetrice, rar trec peste 1 m şi ajung la maximum 1,62 m 

într-un strat compus. Evident, aici nu s-au indeplinit condiŃiile tectonice şi paleogeografic-

depoziŃionale, in special rata subsidenŃei a fost în mod frecvent mai mare decât viteza de 

acumulare a materialului vegetal parental (MVP). Din aceleaşi cauze nu s-au acumulat cărbuni 

mai mulŃi nici la sud-vest de Novaci, pe Valea Arinişului, unde a fost identificat (inf.verbală M. 

łicleanu) un strat de cărbune cu o grosime de 1,2 m.  

Aşadar, în Volhinianul din Bazinul Dacic, cu toate că factorii biotici (existenŃa unor asociaŃii 

vegetale carbogeneratoare) şi climatici erau favorabili carbogenezei,  condiŃiile teconice şi 

paleogeografice  necesare acesteia nu s-au realizat decât pe suprafeŃe restrânse şi pentru foarte 

scurt timp, ceea ce a condus la strate subŃirii şi cu extindere nesemnificativă. 

 

3. Carbogeneza ponŃiană 

 

Comparativ cu puŃinele şi neînsemnatele acumulări  de cărbuni sarmatieni, o situaŃie 

deosebită o prezintă acumulările de cărbuni din PonŃian. Astfel, după Mărgărit (in Petrescu et 

al.,1987), in sectorul Olt – DâmboviŃa, depozitele ponŃian inferioare conŃin 4 strate de cărbuni (0 

–III) , iar cele ponŃian medii conŃin mai ales intercalaŃii subŃiri de lignit. 

Cel mai important zăcământ de cărbuni din PonŃianul inferior este cunoscut la Schitu Goleşti 

şi cuprinde mai multe perimetre miniere, in care stratul I este cel mai important. Grosimea 

acestuia creşte de la vest (1,9 m) spre est  (3 m). 

Acumulări de cărbuni ponŃieni mai apar în câteva locuri între Valea Buzăului şi Valea 

Trotuşului, dar au grosimi mici şi sunt lipsite de importanŃă economică. 

După cum se poate observa carbogeneza ponŃiană s-a realizat bine în zona internă a 

Avanfosei Carpatice, între Valea Argeşelului şi Valea Topologului, adică acolo unde paleorâurile 

au cărat material detritic suficient să genereze o câmpie de acumulare aluvio-lacustră destul de 

extinsă şi supusă unei subsidenŃe favorabile instalări unor mlaştini carbogeneratoare (MCG) în 

mai multe rânduri şi pe suprafeŃe considerabile.  

Celelalte condiŃii carbogenetice: paleofloră specifică şi climă favorabilă (cald-temperată, 

umedă) erau realizate, aşa cum o demonstrează existenŃa unor întinse păduri cu Glyptostrobus la 

nivelul PonŃianului de la Schitu Goleşti. În acelaşi sens pledează şi existenŃa în flora de la BatoŃi 

(łicleanu et al., 2002, Diaconu, 2004), din vestul bazinului, a asociaŃiei carbogeneratoare 

Byttneriophylum tiliaefolium, Alnus cecropiaefolium şi Glyptostrobus europaeus, asociaŃie cu 
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valoare deosebită in carbogeneza ponŃiană din estul Bazinului Pannonic (Givulescu,1968, 

łicleanu et Paraschiv, 2003). 

 

4. Carbogeneza pliocenă 

 

Evident, cea mai importantă carbogeneză din Bazinul Dacic s-a desfăşurat în intervalul 

Dacian inferior – Romanian mediu, interval materializat printr-o stivă de depozite în care 

Andrescu şi łicleanu (in Andreescu et al.,1985) au identificat trei complexe cărbunoase: 

- Complexul cărbunos de Valea Vişenilor, de vârstă dacian inferioară, alcătuit din stratele 

de cărbuni A,B şi I-IV şi dezvoltat între Dunăre şi Valea Jiului, cu excepŃia stratelor A şi B care 

apar numai între Dunăre şi JilŃ. 

- Complexul cărbunos de Motru, cel mai important, de vârstă dacian superioară – romanian 

medie, alcătuit din stratele de cărbuni V- XIV, toate mai mult sau mai puŃin expoatabile, în 

special stratele V-VII şi X. 

- Complexul cărbunos de Bălceşti, de vârstă romanian medie, dezvoltat doar în partea 

central-vestică a bazinului, cu stratele de cărbuni XV – XVIII de importanŃă economică redusă. 

În partea nordică a bazinului carbogenerator Oltenia, N.łicleanu (1992 a) a mai Identificat, 

pe o arie restânsă, la marginea bazinului, Complexul cărbunos de Aninoasa alcătuit din stratele I-

III, însă lipsite de importanŃă economică.  

În afara acumulărilor menŃionate mai sus, faciesul cărbunos se extinde şi la est de Valea 

Oltului atât în umplutura Avanfosei Carpatice (Aninoasa, Doiceşti, Filipeştii de Pădure, Şotânga, 

Ceptura şi până la Ojasca, la sud de Valea Buzăului), cât şi în cuvertura Platformei Moesice până 

în dreptul râului Mostiştea, cu acumulări mai importante (strate de peste 4 m grosime, dar situate 

la adâncimi de 400 –600 m) cum sunt cele de la Scorniceşti şi Bucureşti.  Acestea din urmă sunt 

sincrone stratului V de cărbune din bazinul carbogenerator Oltenia. In opinia noastră, la nivelul 

stratului V de cărbune, faciesul cărbunos a avut cea mai mare extindere în Bazinul Dacic, când a 

cuprins  în întregime teritoriul dintre Olt şi Dunăre şi mari porŃiuni din partea centrală şi a 

marginii de nord ale acestuia între Valea Oltului şi Valea Buzăului. 

Cauza acestei extinderi este de natură tectonică şi paleogeografică, adică la acest nivel o 

foarte mare parte a Bazinului Dacic, reprezenta o câmpie de acumulare aluvial-lacustră, cu cea 

mai mare extindere, iar rata subsidenŃei a fost stabilă şi egală cu viteza de acumulare a MVP 

pentru un timp relativ îndelungat, între 2.000 şi 18.000 de ani. 

Unul dintre principalii factori care au conferit importanŃă deosebită carbogenezei pliocene din 

Bazinului Dacic l-a constituit aranjamentul structural, în special prezenŃa avanfosei, fiind 
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cunoscut faptul că în  bazinele de sedimentare situate în faŃa munŃilor, se realizează, în mod 

frecvent, condiŃii prielnice acumulării zăcămintelor de cărbuni. După cum au demonstrat łicleanu 

et al. (1988) şi łicleanu et Andrescu (1988) distribuŃia cărbunilor din Oltenia este dependentă de 

aranjamentul structural. Astfel, cele mai importante strate de cărbuni, cu grosimi situate frecvent 

peste 2 m, se găsesc în umplutura zonei interne a avanfosei, unde subsidenŃa a fost favorabilă 

acumulării unor cantităŃi importante de MVP.  Mai mult, după łicleanu et Andreescu (1988), în 

avanfosa internă se remarcă un raport direct între grosimea stratelor de cărbuni şi grosimea 

complexului cărbunos.  

În avanfosa externă numărul stratelor de cărbuni importante se reduce la 2 – 4, iar aria lor de 

dezvoltare nu mai are caracter bazinal. Aici, pe lângă rolul subsidenŃei o importanŃă în acumulare 

MVP a avut-o şi tasarea difrerenŃială a depozitelor din subasmentul complexelor cărbunoase, fapt 

manifestat numai in zonele depresionare ale reliefului preneogen, aşa după cum au arătat-o 

łicleanu et al., (2003). 

În fine, tot la vest de Olt, dar în aria platformei, acumulările de cărbuni sunt dependente în 

exclusivitate de formele negative ale reliefului preneogen al platfomei, aşa cum sunt acumulările 

suprapuse zonei depresionare Băileşti – TerpeziŃa – Filiaşi, precum şi a celor din culoarul 

depresionar Pătulele. Este evident că umplutura platformei a avut aceiaşi subsidenŃă tabulară 

(Săndulescu, 1984), deci aproximativ egală peste tot şi cu valori care n-au permis acumularea 

unor importante acumulări de MVP al cărbunilor. În schimb, in zonele depresionare ale refiefului 

preneogen, acolo unde anterior cărbunilor s-au acumulat importante depozite predominant 

pelitice,  subsidenŃa tabulară a platformei a fost suplimentată de scufundarea fundului MCG ca 

urmare a tasării, în timp geologic, a pelitelor din subasmentul turbăriilor şi realizarea locală a 

unor viteze de scufundare capabile să permită o acumulare a MVP mai importantă. 

Legate direct de condiŃiile structurale, condiŃiile paleogeografice au favorizat acumularea 

cărbunilor prin formarea unor câmpii de acumulare poligenetice, caracteristice bazinelor molasice 

din faŃa lanŃurilor muntoase. Aceste câmpii de acumulare au fost de origină fluviatilă, deltaică şi 

lacustră. 

Tipurile genetice de câmpii pe care s-au instalat mlaştinile carbogeneratoare, locul de 

acumulare a MVP, a avut o deosebită importanŃă  atât din punct de vedere al caracteristicilor 

cantitative, cât şi calitative ale stratelor de cărbuni. 

 Stratele complexului de Valea Vişenilor (A-B şi I- IV) par să fi fost acumulate în MCG 

instalate in câmpii deltaice superioare, deoarece au o morfologie a stratelor cu dezmembrări şi 

comasări frecvent întâlnite într-un astfel de sistem depoziŃional. În acelaşi sens pledează şi 

distribuŃia grosimilor, ariile cu grosime maximă aliniindu-se cu marginea bazinului. 
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În ceea ce priveşte stratele complexului de Motru (V – XIV), câmpiile de acumulare  pe care 

s-au instalat MCG sunt de origine fluvio-lacustră. Acumularea MVP în turbării pentru stratele 

principale s-a făcut ciclic, fiecare ciclu având patru faze distincte: fluvială, fluvio-lacustră, 

telmatică (palustră) şi in final lacustră. O astfel de succesiune a fazelor a fost semnalată anterior 

de Nebert (1983) în analiza bazinului carbogenerator Ebisswalder. Succesiunea presupune ca in 

faza fluvio-lacustră, mai precis la sfârşitul ei, suprafeŃe imense să fie acoperite cu un lac de mică 

adâncime care să permită instalarea unei MCG în faza telmatică. 

În sprijinul acestui mod de acumulare a MVP vin hărŃile cu izocenuşi ale stratelor principale 

de cărbune, în special ale stratelor V-VII şi X, care arată o distribuŃie a valorilor ridicate, peste 

35% A anh, pe marginilie ariei de ocurenŃă a stratelor, in schimb ariile din zona centrală au 

conŃinuturi relativ uniforme ce pot ajunge si sub 25 %. 

Mai mult, în anumite zone de pe margine, tot timpul aceleaşi pentru toate stratele, se ajunge 

la conŃinuturi în cenuşă de peste 45 %. MenŃinerea în timp a ariilor cu conŃinut ridicat în cenuşă în 

aceleaşi locuri de pe marginea bazinului pentru toate stratele principale de cărbune arată că 

acestea erau plasate la debuşeul unor râuri (fluvii) care alimentau marele lac. Cenuşa provine în 

mod special din materia anorganică terŃiară adusă aici sub formă de argile. Interesant este şi faptul 

că între aceste puncte de maximă, aproximativ la jumătatea distanŃei se înscriu conŃinuturile cele 

mai scăzute in cenuşă, ce pot ajunge chiar sub 15 %, fapt ce dovedeşte poziŃia distală in raport cu 

cele două debuşee aducătoare de substanŃă anorganică din care se formează cenuşa terŃiară. Este 

evident că o astfel de distribuŃie, mai ales uniformitatea centrală, nu poate să aibă la origine decât 

o mlaştină amplasată într-un lac de mică adâncime, în care conŃinutul în substanŃă minerală 

terŃiară era relativ uniform distribuit. 

Un alt argument în sprijinul acestui model carbogenerator îl constituie  relativa menŃinere pe 

direcŃie a grosimii stratelor de cărbuni, precum şi modul cum sunt distribuite aceste grosimi, în 

sensul că ariile de maximă grosime  sunt extinse aproximativ vest-est, iar axele acestora se 

suprapun pentru cea mai mare parte din strate pe direcŃia Ploştina - Miculeşti, unde se află 

principalul carbodepopcentru. Cel de al doilea carbodepocentru este situat aproximativ la  

jumătatea distanŃei între Jiu şi Olt. Această plasare are în mod vădit cauze tectonice şi 

plaeogeografice. 

În ceea ce priveşte factorii biotici, în special factorii paleofloristic şi paleofitocenologic, 

aceştia îşi au originea în MCG ponŃiene şi arată menŃinerea în ariile marginale ale  Bazinului 

Dacic a speciilor şi asociaŃiilor vegetale carbogeneratoare încă din PonŃianul inferior de la BatoŃi. 

Faciesul palustru s-a menŃinut în continuu dar dezvoltarea lui în timp şi spaŃiu şi acumularea de 

MVP sub formă de turbă a fost controlată de factorii paleogeografici-depoziŃionali. 
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Într-o lucrăre de sinteză privind carbogeneza pliocenă din vestul Bazinului Dacic, N.łicleanu 

(1992 a) a elaborat un conspect paleofloristic al depozitelor cu cărbuni care cuprinde peste 100 de 

specii, dintre care cele mai importante implicate în furnizarea MVP generator de cărbuni au fost 

speciile: Glyptostrobus europaeus, Byttneriophyllum tiliaefolium, Salix div.sp, Sequoia abietina, 

Populus populina, Carya aquatica, Juglans barbui, Liquidambar europaea, Phragmites 

oeningensis, Typha latissima, , Carex div.sp., Sparganium neglectum, Scirpus sp., Stratiotes 

dacicus, Nelumbium protospeciosa, Brasenia tanaitica, Ceratophyllum demersum, C.submersum, 

Potamogeton div. sp. Butomus umbelatus şi altele.      

Cercetările efectuate în campania anului 2005 au pus in evidenŃă existenŃa unor specii de 

Pandanus (Diaconu, łicleanu, in press) în depozitele Dacianului inferior din cariera Husnicioara, 

dar şi noi impresiuni de Taxodium dubium, atât în flora ponŃian inferioară de la BatoŃi, cît şi în 

flora de la Bâcleş, Steic şi RoşiuŃa. ÎnmulŃirea apariŃiilor de T.dubium este de natură să schimbe 

imaginea asociaŃiilor vegetale din paleobiotopurile caracterizate prin prezenŃa aproape 

permanentă a apei din inundaŃii. Până  acum consideram că in aceste paleobiotopuri ale MCG 

domnea în exclusivitate G.europaeus, ori trebuie acceptat că un rol semnificativ l-a  avut şi 

T.dubium, mai ales că a fost identificat şi ca lemn fosil în cel puŃin 5 % dintre bucăŃile de xilit 

provenite din stratele IV – VIII de cărbune. 

O altă noutate a prezentului studiu în completarea florei carbogeneratoare este identificarea în 

depozitele daciene a mai multor amprente de Alnus cecropiaefolium, un taxon principal în flora 

carbogeneratoare ponŃiană din Bazinul Pannonic, dar şi din extremitatea vestică a Bazinului 

Dacic, de la BatoŃi.    

Un alt aspect nou îl constituie identificarea mai multor impresiuni de Myrica lignitum la 

nivelul Dacianului inferior, fapt ce se corelează bine cu identificarea unor amprente de Pandanus, 

ambele genuri demonstrând că la acest nivel TMA era agală sau mai mare de 15 oC şi disparŃiŃia 

lor definitivă începând cu Parscovianul arată că odată cu inceputul Dacianului superior TMA nu a 

mai depăşit niciodată această valoare. 

În ceea ce priveşte asociaŃiile carbogeneratoare acestea au fost prezentate iniŃial de łicleanu 

et al. (1982, 1985), łicleanu (1986, 1992 a şi b), łicleanu et DiaconiŃă (1997) şi Diaconu (2005). 

Conform acestora în MCG din Oltenia au existat mai multe paleobiotopuri fiecare cu 

caracteristicile sale şi cu asociaŃiile vegetale corespunzătoare condiŃilor de mediu din acestea. 

În linii generale, aceste paleobiotopuri se deosebeau intre ele prin adâncimea apei şi regimul 

inundaŃiilor, ceea ce determina condiŃii de mediu (pH-ul, Eh-ul, activitatea microorganismelor, 

temperatura turbei şi altele) specifice fiecăruia dintre ele. 
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Fiecărui paleobiotop îi corespundeau 1-3 asociaŃii vegetale carbogeneratoare, fiecare cu 

chimismul propriu. DistribuŃia  paleobiotopurilor se făcea în funcŃie de adâncimea apei în 

substrat, fapt ce le imprima  un aspect relativ concentric (łicleanu,1992 a, łicleanu et DiaconiŃă, 

1997 şi łicleanu, Nica, 2002). Evident, datorită diferitelor aspecte legate de : fundul MCG, de 

curenŃii de apă, de relaŃia rată de subsidenŃă/ cantitate anuală de MVP şi alŃi factori, adâncimile 

apei nu erau distribuite uniform, motiv pentru care distribuŃia concentrică se recunoaşte numai in 

linii generale (łicleanu, Nica, 2003); in realitate asociaŃiile vegetale formau un mozaic gigantic, 

limitele dintre asociaŃii prezentând sinuozităŃi marcante: intrânduri, insule etc. 

Paleobiotopurile marginale, caracterizate prin prezenŃa apei doar la nivelul suprafeŃei 

substratului şi foarte rar peste aceasta, erau dominate de păduri de Sequoia abietina, bine 

documentate prin lemnul de Sequoixylon gypsaceum (Petrescu, in łicleanu et al., 1997 şi 2005). 

Tot aici existau tufe de Sciadopytis,  apoi Pinus şi, posibil, Glyptostrobus, care după Pocknal şi 

Flores (1987) prezenta două ecoforme: una mezo-higrofită şi alta higrofită. 

Paleobiotopurile zonelor sezonier inundate, unde apa stătea timp de 3-4 luni deasupra 

substratului, erau acoperite, în general cu păduri de foioase higrofite, in special dominate de 

specia exclusivistă B. tiliaefolium, dar şi de păduri cu alte foioase higrofite aşa cum erau, de 

exemplu zăvoiele de Salix div.sp., Populus populina, Liquidambar europaeum, Juglans barbui, o 

specie higrofită de Juglans  sp. foarte frecvent înâlnită în probele palinologice din intercalaŃiile 

sterile ale stratelor de cărbuni şi multe altele. Este posibil ca în unele arii participarea speciei 

Alnus cecropiaefolia să fi fost substanŃială.  

Trebuie menŃionat că iniŃial acest biotop era acoperit de mlaştina cu Carex ( o preerie cu 

ierburi higrofite), asociaŃie pionieră, care spre paleobiotopul următor cuprindea şi Phragmites şi 

Typha. Ulterior, se instalau foioasele higrofite şi spre final cea mai mare parte era acoperită de 

populaŃii şi chiar monocenoze dominate de B. tiliaefolium.  

Paleobiotopul acoperit aproape permanent de apă (10-11 luni/an) era dominat de 

G.europaeus, taxodiaceu higrofit cu lujeri deciduali. Această ultimă caracteristică a făcut posibilă 

acumulare unui imens MVP, astfel încât în unele  zone ale zăcământului pot fi decelate porŃiuni 

întregi alcătuite din glyptostrobit, un litotip aflat în curs de  omologare. Alături de specia 

edificatoare se mai dezvoltau populaŃii de Taxodium dubium, specie asociată, care local putea să 

aibă o mare importanŃă în asigurarea MVP. 

Tot legat de paleobiotopul descris anterior mai existau arii insulare din care apa nu se retrăgea 

niciodată şi aici marginile acestor ochiuri de apă erau dominate în etajul superior de G.europaeus 

cu sau fără T.dubium, iar în cel inferior , în jurul tulpinilor celor două specii arborescente se 

intindeau covoare de ferigi dominate de Osmunda regalis, iar ochiul de apă propriu zis şi cu 
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adâncimi sub un metru erau acoperite de un covor de Stratiotes  dacicus. O astfel de asociaŃie este 

reflectată in litotipul cărbune xilitic în care apar, uneori, relativ frecvent seminŃe lemnoase de 

Stratiotes.        

Paleobiotopul permanent acoperit de apă cu adâncimi până la 2 m era dominat de stuf 

Phragmites asociat sau nu cu Typha, la care se mai puteau asocia specii de Scirpus, Carex, 

Sparganium şi altele. Pentru  MCG din Dacianul inferior  intre speciile de ierburi se găseau şi 

populaŃii de Pandanus (Diaconu, łicleanu, in press). 

Ultimul paleobiotop furnizor de MVP carbogenerator era cel al zonelor permanent acoperite 

cu apă , dar cu adâncimi de până la 3 m, unde dominau monocenoze edificate de : Stratiotes 

dacicus, Trapa div. sp., Nelumbium protospeciosa, Potamogeton div. sp., Myriophyllum, 

Ceratophyllum şi altele. 

Dincolo de adâncimea de 3 m se întindea oglinda de apă liberă a lacului, in care se dezvolta o 

bogată floră algală ( alge verzi, diatomee etc.). 

După cum am mai menŃionat, care dintre  paleobiotopurile descrise prezentau condiŃii de 

mediu  proprii (pH, Eh, temperatura turbei, aport de material terigen etc.), iar MVP provenit din 

asociaŃiile vegetale dezvoltate pe acesta şi acumulat in situ avea chimism propriu, ceea ce in final 

a condus la formarea unor litotipi diferiŃi de la un paleobiotop la altul (łicleanu et 

BiŃoianu,1988,1992 şi łicleanu, 1992 a şi b şi łicleanu et DiaconiŃă, 1997).  Mai mult, 

caracteristicile tehnice ale litotipilor principali se deosebesc între ele tocmai datorită coroborării 

chimismului MVP cu condiŃiile diferite de la un paleobiotop la altul, aşa cum au arătat łicleanu et 

al. (1999).    

 

5. Concluzii 

 

În Bazinul Dacic carbogeneza s-a produs în trei intrvale de timp, dintre acestea doar două au 

întrunit condiŃiile necesare să producă zăcăminte de cărbuni. 

Primul interval carbogenetic aparŃine Volhinianului şi s-a materializat în acumulările din 

nord-vestul bazinului, la Fîlticeni - Boroia. Următorul şi totodată primul cu importanŃă economică 

a fost plasat în PonŃianul mediu, dar a avut extindere areală relativ redusă.; zăcământul 

reprezentativ fiind cel de la Schitu Goleşti. 

Cel de al doilea interval carbogenerator este deosebit de important, cu o largă extindere în 

3D, dimensiunea temporală cuprinzând intervalul Dacian inferior-Romanian mediu, iar cea 

spaŃială  acoperă aproape tot vestul Bazinului Dacic, suprapus Avanfosei Carpatice şi în mai mică 

măsură Platformei Moesice. unde au fost conturate rezerve de cărbune brun lemnos (lignit) de 
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peste 3 miliarde tone. De asemenea, acumulări importante au fos identificate şi în mare parte 

exploatate la est de Olt, in special pe marginea nordică şi nord vestică a bazinului, până la Valea 

Buzăului. 

Acumularea celor mai importante cantităŃi de cărbuni s-a produs în sectorul intern al 

Avanfosei Carpatice din faŃa CarpaŃilor Meridionali, carbogeneza fiind favorizată aici de 

menŃinerea timp îndelungat a unei subsidenŃe optime acumulări MVP al cărbunilor. 

 Acumulările de cărbuni din sectorul extern al avanfosei, dar mai ales a celor din cuvertura 

Platformei Moesice au fost favorizate mai ales de subsidenŃa compacŃională  a argilelor acumulate 

anterior în formele negative ale reliefului preneogen. 

CondiŃiile paleogeografice  din timpul formării stratelor principale au favorizat instalarea 

mlaştinilor carbogeneratoare în lacuri de mare extindere şi mică adâncime, fapt dovedit de 

distribuŃia conŃinutului în cenuşă: cu valori maxime pe margini şi mai ales in punctele de  

debuşeu ale paleorâurilor şi cu valori minime între aceste puncte, precum şi in ariile centrale. 

În ceea ce priveşte originea materialului vegetal parental acesta provine din mai multe 

asociaŃii distribuite mai mult sau mai puŃin concentric, in funcŃie de adâncimea apei in mlaştină şi 

de regimiul inundaŃiilor. Astfel se disting următoarele asociaŃii carbogeneratoare de la margine 

spre centrul mlaştinilor: 

- în zonele marginale dominau pădurile de Sequoia asociate sau nu cu Glyptostrobus, Pinus 

şi Sciadopytis; 

- zonele sezonier inundate erau acoperite intr-o primă fază de mlaştini cu Carex şi apoi cu 

mlaştini de foioase higrofite reprezentate prin Alnus cecropiefolia, Myrica lignitum şi altele, în 

Dacianul inferior (stratele I-IV) şi prin Salix div sp. şi Byttneriophyllum tiliaefolium, în intervalul 

Dacian superior – Romanian mediu;  

- zonele aproape permanent inundate erau dominate de pădurile de Glyptostrobus 

europaues asociat sau nu cu Taxodium dubium, acestea au generat litotipii cei mai valoroşi 

(cărbunele xilitic şi xilitul); 

- zonele permament acoperite de ape cu adâncimi de până la 2 m erau acoperite de imense 

stufărişuri cu Phragmites şi Typha şi 

- zonele cu apa adâncă până la 3 m, dominate de preerii cu plante acvatice în care 

Stratiotes dacicus, Trapa div.sp., Nelumbo protospeciosa şi altele aveau un rol important, dar 

acestea au produs mai ales cărbune argilos şi in mai mică măsură cărbune detritic.  

Fiecare dintre paleobiotopurile de mai sus au avut condiŃii de mediu specifice şi asociaŃii de 

plante carbogeneratoare caracteristice, ceea ce a condus la formarea de litotipi diferiŃi de la un 
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paleobiotop la altul.  Litotipii se deosebesc între ei prin proprietăŃile tehnice, in special prin 

conŃinutul în cenuşă şi, evident, putere calorifică. 
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RELAłIA DINTRE STRUCTURA MORFOLOGICĂ AL OSTRACODELOR ŞI 

FACIESURILE SALMASTRE ÎN TIMPUL NEOGENULUI DIN PARATETHYS 

Radu Olteanu 

Str. Cara Anghel nr. 15, sector 6, Bucuresti 
 
 
1. Introducere 
 
Fauna marină terŃiară dispare în arealul Paratethysului odată cu începutul 

SarmaŃianului, dar ea se continuă în spaŃiile marine atlantice sau mediteraneene. Unele 

specii apărute în timpul Badenianului există şi astăzi în fauna actuală a Mării Mediterane, 

iar câteva au penetrat şi faciesul salmastru al Mării Negre actuale. Altfel spus, apariŃia şi 

extincŃia unei specii, atât cât sunt ele cunoscute, sunt controlate şi de ceea ce numim într-

un mod foarte general, determinism ecologic. Fără să fie exclusiv, el este cel care produce 

şi asigură inegalitatea biotopurilor, variabilitatea intraspecifică, respectiv supravieŃuirea şi 

stabilitatea fenotipurilor. Exemplul cel mai evident este cazul comunităŃii de foraminifere 

sarmaŃiene care a suferit schimbări dramatice în noul spaŃiu (şi timp) salmastru, mai mari 

decât în întreg intervalul Miocenului marin (SarmaŃianul are o durată aproximativă în jur 

de 3 MA în timp ce întregul Miocen marin, de peste 15 MA).  

Fauna Miocenă este complet diferită de cea Paleogenă, între ele existînd un timp şi o 

faună de tranziŃie. Acest interval cu faune de tranziŃie acoperă parte din Chattian şi parte 

din Acvitanian şi ca urmare a fost separat ca unitate biostratigrafică (numit Egerian). 

DiferenŃa dintre Oligocenul superior (Chattian) şi Miocenul inferior (Acvitanian) este 

mare, datorită dispariŃiei ultimei specii ale genului Aulocytheridea (Aulocytheridea 

alveolata Olteanu), ale speciei Loxoconcha chattiensis Olteanu, Loxoconcha carinata 

Lienenklaus, Myrrayina (?) aff lyrata (Reuss), Cytheridea genavensis Oertli, C. truncatula 

Goerlich, Echinocythereis hispida Speyer, Schuleridea perforata cambasiensis Keij, 

Cytheropteron elongatus Olteanu, prezenŃa cvasi-dominantă a genului Cuneocythere cu 

cel puŃin două specii exclusive (C. marginata şi C. lienenklausi) în intervalul Chattian 

superior - Acvitanian inferior. În Miocenul inferior apare noul gen Henryhowella (H. 

asperrima (Reuss), şi genurile extrem de prolixe Miocyprideis şi Falunia (tabelul 1). Abia 

cu Burdigalianul speciile şi unele genuri mai vechi, devin fie minoritare, fie dispar. Noua 
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faună dominantă apărută odată cu Burdigalianul se restrânge enorm în  Ottnangian, 

renaşte în timpul Karpatianului şi se amplifică în timpul Badenianului. Dincolo de o 

specie sau alta, importante sunt apariŃiile noilor genuri privite ca inovaŃii arhitecturale în 

structura cochiliei. 

În intervalul temporal Oligocen-Miocen au apărut şi dispărut succesiv următoarele 

structuri morfologice:  

 
Tabelul 1. ApariŃiile supraspecifice în timpul Miocenului  

 
 

Genuri Oligocen Acvitanian Burdigalian Karpatian Badenian 
Phlyctenophora*      
Cuneocythere      
Paracyprideis      
Neocyprideis      
Haplocytheridea*      
Echinocythereis      
Cyamocytheridea*      
Cytheridea*      
Pseudocytherura      
Bosquetina      
Falunia      
Mutylus*      
Henryhowella      
Miocyprideis*      
Costa      
Flexus      
Cnestocythere      
Kangarina      
Uroleberis      
Eocytheropteron      
Callistocythere*      
Propontocypris      
Neomoceratina      
Incongruelina      
Buntonia**      
Leptocythere*      
Hemicytheria*      
Verrucocythereis      
Acantocythereis      
Aurila*      
Carinocythereis**      
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Badeniella      
Borodiella*      
 

(* genuri care reapar în faciesurile salmastre ale Neogenului, sau ** în comunităŃile 
actuale marine sau salmastre) (cele şapte genuri oligocene au apărut în timpul Eocenului 

superior). 
 
 

 

 

2. Fauna în ecosistemul salmastru 

 

Istoria unui ecosistem este istoria speciilor şi comunităŃilor faunistice care l-au 

populat, a schimbărilor fiecăruia în relaŃie directă cu dinamica ecologică. 

Ecosistemul salmastru are o singură caracteristică, instabilitatea factorilor care-l 

compun şi inegalitatea lor. Dacă unitatea ecosistemului lacustru şi marin o constituie 

constanŃa hidrochimică (0.01 - 0.05 % şi respectiv, 0.30 – 0.35 %), ecosistemul salmastru 

balansează între aceste limite (0,05 – 0.30%), deci într-un diapazon salin de şase ori mai 

larg decât celelalte două.  

În  acest caz, factorul determinant al dinamicii morfologice şi comunitare a fost 

salinitatea. Fiecare dintre bazinele care au alcătuit arealul Paratetysului, au „evoluat” spre 

reducerea salinităŃii, iar fauna a urmat destul de riguros aceiaşi traiectorie, caracterizate 

prin următoarele: 

 

1 – Ecosistemul salmastru al Paratethysului a fost unul restrictiv, permiŃând existenŃa 

exclusivă a trei grupe de faună, ostracodele, foraminiferele şi moluştele care au ocupat 

toate nişele disponibile. Foraminiferele dispar în SarmaŃianul superior. 

2 – Toate au o variabilitate intrapopulaŃională mare.  

3 – Efectul schimbării mediului este recepŃionat diferit de diferiŃii taxoni, ceea ce 

sugerează organizarea lor ierarhică. Unele se adaptează schimbându-se (morfologic), 

altele dispar şi câteva rămân indiferente. În cazul ostracodelor, grupul cel mai mobil este 

Leptocythere s. l., Hemicytheria, Candona s. l., Cytherissa, Tyrrhenocythere şi 

Loxoconcha. La polul opus, cu o morfologie constantă sunt Bacunella şi Pontoniella. 
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4 – în cadrul grupului dominant al moluştelor salmastre, cazul Limnocardiidaelor (cu 

aproape 50 de genuri şi subgenuri), are loc un proces gradual de reducere a structurii 

şarnierei (de la şase elemente, la două, una, sau specii adonte în Pleistocen). Acelaşi 

proces a avut loc şi în cadrul unor ostracode (Leptocythere s.l., fragmentat în trei 

subgenuri succesive cu o şarnieră tot mai redusă). 

5 – evoluŃia comunităŃilor de ostracode şi moluşte este aceiaşi în diferitele bazine, 

având însă grade diferite de „vulnerabilitate” la schimbare şi implicit longevităŃi diferite 

pentru fiecare specie în parte. 

6 – numărul genurilor a scăzut treptat, în timp ce numărul speciilor fiecărui gen 

„rezidual” a crescut foarte mult. În timp s-au succedat următoarele genuri: 

SarmaŃian – 17 genuri (4 sunt exclusive pentru SarmaŃian),  

MeoŃian – 14 genuri (5 sunt exclusive),  

PonŃian – Dacian - 12 (aproape toate genurile sunt noi, iar dintre ele 5 nu trec în 

Romanian),   

Romanian – 9 (sunt taxoni dulcicoli sau oligohalini, dintre care 4 sunt genuri 

exclusive). 

 

În linii mari, moluştele (gasteropode, bivalve) respectă cam aceleaşi raporturi 

procentuale. 

Unor genuri, nu li se poate aprecia ascendenŃa (cazul genurilor Stanchevia, 

Loxocauda, Paraloxoconcha, Kovalevskiella, Cytherissa). Alte genuri, sunt doar 

„descendenŃi cu modificări” având un strămoş într-un timp anterior (cazul genurilor 

Drobetiella şi Severinella, variante ale genului Urocythereis, Reticulocandona este o 

Candonă cu fosete, a genului Tyrhenocythere care este o variantă a genului Hemicytheria, 

genul Pontoleberis care este un Xestoleberis ornamentat, Loxoconchella este o variantă a 

genului Loxoconcha,  Tuberocandona, este o Candonă cu tuberculi, Bacunella, o Candonă 

cu reŃea, Pontoniella, o Caspiolla cu striuri longitudinale, iar Zonocypris  este un Cypris 

ornat cu striuri concentrice etc). 

 Fiecare interval biostratigrafic are propriile lui valori ecologice şi implicit, o 

anume comunitate constantă, alături de o populaŃie „oportunistă” proprie. De exemplu, 

genul Cytheridea este dominant la nivelul „Buglovianului” urmat de specii ale genurilor 
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Sclerochilus, Mutilus, Loxoconcha, Xestoleberis, Leptocythere, Miocyprideis, 

Cyamocytheridea (ultimele două în SarmaŃianul mediu şi superior). În MeoŃianul inferior 

dominante sunt genurile Drobetiella-Severinella, iar în cel superior, Hemicytheria (şi 

„derivatele” lor) şi Stanchevia (alături de genurile comune ca: Loxoconcha, Xestoleberis, 

Leptocythere etc). În fine, PonŃianul este dominat de Candona (cu două variante 

morfologice, Caspiolla şi Caspiocypris), apoi de Pontoleberis, Cypris, Pontoniella, 

Euxinocythere şi Bacunella. Odată cu PonŃianul mediu, dominante devin speciile genului 

Tyrrhenocythere alături de Paraloxoconcha hodonica. PonŃianul superior, frecvente sunt  

speciile subgenului Euxinocythere.şi apar primele specimene de Cytherissa bogatschovi. 

În fine, Dacianul este un timp şi un spaŃiu al noilor genuri Cytherissa, Amnicythere, 

Tuberocandona, Moesiella, Caspiolla şi variantele lor etc. Romanianul este o „lume” a 

organismelor de apă dulce (Viviparus, Melanopsis, grupul Unionidaelor, iar dintre 

ostracode, Eucypris, Zonocypris, Candona, Ilyocypris, Darwinula). Cuaternarul ar putea 

fi marcat de apariŃia primelor specii de Limnocythere (Scrodiscia). 

 

3. Variabilitatea morfologică 

  

Ar fi exagerat să atribuim salinităŃii un rol „mecanic” al schimbărilor morfologice. 

Salinitatea este însă un important factor selectiv care reglează structura unei comunităŃii 

acvatice de ori unde, până la simplificarea ei ultimă, biotopul monospecific. Balansul 

valorilor dintre ioni au argumentat modificările morfogenetice la ostracode (Carbonel et 

al., 1988). Dar, alături de argumentul concret, o sinteză are nevoie de un suport teoretic. 

Ceea ce justifică teoria determinismului ecologic sunt ideile clasice ale lui Darwin şi 

Haeckel.  

Dezvoltarea ontogenetică a unei specii are două faze: palingeneza care conservă o 

parte din caracterele ancestrale ale speciei şi cenogeneza care adaugă noutatea necesară 

„noilor timpuri”. Este simbolul care justifică evoluŃia. Haeckel, autorul care a gândit 

aceste procese, ne spune că schimbarea are loc în două planuri, cel al timpului 

(heterocronie) şi al spaŃiului (heterotopie). În plus, ne avertizează că schimbarea poate fi 

pozitivă (se adaugă un nou element morfologic) sau negativă (diminuarea sau dispariŃia 

lui). Efectul este „modelarea-acomodarea” organismului sau extincŃia. În cadrul 
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procesului de acomodare la presiunea schimbării ecologice se recunoaşte o ierarhizare 

generică, iar în cadrul genului, a unora dintre specii în dauna altora.  Ierarhia toleranŃei 

saline pentru genurile de ostracode salmastre, comune este următoarea: Cytheridea, 

Aurila, Sclerochilus, Cyamocytheridea, Miocyprideis, (Sarmatian), Xestoleberis, 

Maeotocythere, Hemicytheria, (Meotian), Euxinocythere, Pontoleberis, Loxoconcha, 

Amnicythere, Tyrrhenocythere, Cytherissa (Pontian-Dacian), Amplocypris, Cypria, 

Scottia, Zonocypris, Ilyocypris, Darwinula (Romanian).  

EvoluŃia arealului Dacic de la marin spre salmastru şi dulcicol ne-a oferit nu numai o 

schimbare în structura comunităŃilor, ci şi o schimbare-acomodare în morfologia valvelor 

ale diferitelor specii prin apariŃia de striuri, tuberculi sau fosete, alături de modificarea 

canalelor porifere marginale, a porilor sită şi a dentiŃiei. Genul Tyrhenocythere este o 

Hemicytherie pînă în stadiul juvenil VII (Olteanu, 1989), genul Kassinina trece printr-o 

fază ontogenetică cu caractere de Candona (Olteanu, 2003), Pontoleberis este un 

Xestoleberid pînă în ultimul stadiu juvenil (Olteanu 1995) iar grupul Leptocythere se 

transformă în timp, prin simplificarea şarnierei şi a ornamentaŃiei valvelor în mai multe 

subgenuri în succesiune (Callistocythere-Maeotocythere-Euxinocythere-Amnicythere). 

Speciile pre-Recente din biotopurile îndulcite aparŃin genului Amnicythere şi toate sunt 

lise. Dintre moluşte, grupul Limnocardium, respectă acelaşi scenariu, reducerea graduală 

a şarnierei. Unionidaele  din Romanien par să sfideze orice regulă sugerând origini 

diferite (conform şarnierei) şi „modelări ornamentale” (ontogenetice) ale carapacei 

influenŃate de condiŃionări ecologice locale.  

 
 
 
 
 
 
 

Tabelul 2. Noile „apariŃii arhetipale” în Bazinul Dacic  
în intervalul MeoŃian – Romanian 

 
Genuri exclusive MeoŃian Pontian  

         
Dacian Romanian 

1. Drobetiella     
2. Hemicytheria     
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3. Severinella     
4. Stanchevia     
5. Loxoconchella     
6. Maeotocythere     
7. Candona 

(Reticulocandona) 
    

8. Pontoleberis     
9. Paraloxoconcha     
10. Euxinocythere     
11. Paracandona     
12. Pontoniella     
13. Bacunella     
14. Tyrrhenocythere     
15. Cytherissa     
16. Tuberocandona     
17. Daciella     
18. Moesiella     
19. Cytherura     
20. Amnicythere     
21. Cypris     
22. Eucypris     
23. Kowalevskiella     
24. Limnocythere     
25. Zonocypris     
26. Metacypris     
 
 În cazul Limnocardiidaelor şi a majorităŃii gasteropodelor, morfologia carapacelor se 

repetă adesea în biocenoze şi timpuri diferite. În „lumea salmastră” specializată în 

supravieŃuire au loc şi procese de „recapitulaŃie” (elemente apărute în dezvoltarea 

ontogenetică a strămoşilor care revin la descendenŃii adulŃi) sau  neotenice, ambele 

situaŃii exemplificate în cazul Limnocardiidaelor sarmaŃiene (Gould, 1977, Olteanu, 

1998, 2000). Bagdassarian (1978) a făcut o analiză a evoluŃiei cardiidaelor în timpul 

Miocenului începînd cu Sakaraulian-Tarhanianul. Concluzia autorului este că procesele 

de convergenŃă şi evoluŃie paralelă sunt procese comune între taxoni din timpul 

Tschiokrakianului şi unele din SarmaŃian sau dintre unele Eoprosodacnae şi unele 

Limnocardiidae din PonŃian-Kimmerian. Noi remarcăm în acelaşi timp o accelerare a 

transformării morfologice pe măsură ce urcăm în scala timpului ca urmare a diversificării 

cadrului ecologic în paralel cu izolarea lor ecologică (cazul genului excentric Psilodon, 

din Dacianul superior, ultimul gen din evoluŃia Limnocardiidaelor). 
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În cazul complicat al Unionidaelor avem următoarea repartiŃie temporală: 

 
Tabelul 3. DistribuŃia temporală a genurilor Familiei Unionidae Refinesque, 1820 în 

arealul oriental al Paratethysului (după Roşca, 1973, Cepalâga, 1986) 
 

                            Sarmatian          Meotian              Pontian              Kimm.      Kk.  
Gr   Ce     Recent 

Genuri 
 

1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 1 1 1 2 3 

 
Potamoscapha               

                

Plicatibaphia                                      
Unio                     
Rumanunio                      
Psilunio (Psilunio)                                     
Pristinunio                                        
Potomida                  
Rugunio                 
Wenziella                       
Sulcopotomida                 
Rytia                  
Ebersininaia                      
Cuneopsidea                  
Bogatschevia                 
Margaritifera 
(Pseudounio) 

                

Crassinina                  
 
 

Eşalonarea lor cronologică este evidentă, ca şi trecerea fluidă de la un gen spre altul, 

deşi schimbarea pare lipsită de direcŃie. Întîmplare, accident genetic sau biofaciesuri 

diferite, cu condiŃionări locale ?  

În intervalul de timp numit Akchiaghilian dispar genurile Plicatobaphia, 

Potamoscapha  şi Pristinunio. Numai în acest interval se găsesc specii ale genurilor 

Rugunio, Wenziella, Cuneopsidea, Rytia şi Ebersininaia. Şi tot acum apar primele specii 

ale genurilor Bogatschevia, Margaritifera (Pseudounio) şi Crassinina, singurele care trec 

mai departe în Pleistocen (1) (2).  

Întreaga evoluŃie a moluştelor şi ostracodelor în timpul existenŃei mării 

intercontinentale numită Paratethys a fost o continuă selecŃie de specii şi structuri 

supraspecifice, condiŃionată cel mai probabil, de reducerea graduală a salinităŃii. În acest 
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context, se poate vorbi de un fel de axiologie a limitei, în sensul că unele sunt foarte clare 

(indicând o schimbare majoră de faune, cazul limitei SarmaŃian – MeoŃian sau MeoŃian - 

PonŃian), altele doar convenŃionale, cazul limitelor intra-SarmaŃiene, intra-PonŃiene, sau a 

limitei PonŃian – Dacian.  

 

4. Specii  relicte sau “arhitecturi  întîrziate” în Marea Neagră 

 

ApariŃia dar şi rezistenŃa în timpul geologic al acestor arhitecturi ale cochiliilor a 

rămas o enigmă. O mare parte din cele recente nu au o origine cunoscută. De ce şi cum au 

apărut, care este originea lor şi de ce au dispărut ?   

Comunitatea de ostracode recentă din Marea Neagră, a conservat un număr de specii 

relicte care s-au păstrat fără modificări morfologice cu toate schimbările saline din istoria 

acestui areal. Ele au apărut tîrziu la nivelul Apscheronianului şi sunt următoarele: 

Candona schweyeri Sornikov, Leptocythere (Amnicythere) cymbula (Livental), L. (A.) 

striatocostata (Schweyer), L. (A.) quinquetuberculata (Livental), L. (Euxinocythere) 

bacuana (Livental), L.(A.) variabiletuberculata (Schweyer), L.(A.) prewoslawlevi 

(Schweyer), L. (A.) unicornis (Schweyer), L. (A.) longa (Negadaev-Nikonov) descrisă din 

Pleistocenul inferior.  

Alte specii sunt morfologic foarte apropiate de o specie fosilă, cazul speciei  

Leptocythere reticulata Sornikov (din fauna actuală) mult prea apropiată de L. (A.) 

striatocostata (Schweyer).  

Specia Loxoconcha immodulata Stepanaitys (specie descrisă de la nivelul 

Apscheronianului din arealul Caspic şi existentă în comunitatea recentă) pare cvasi-

similară cu specia Loxoconcha patella Olteanu din Meotianul superior. Cu aceiaşi 

„arhitectură“ s-a conservat încă de la finele Kimmerianului (probabil din Ceaudian) specia 

Callistocythere abjecta Sornikov. Genul Cytherissa apare în PonŃianul superior exclusiv în 

arealul Euxinic (nu este semnalat în Bazinul Pannonic), iar descendentul lui recent este 

Cytherissa lacustris, specie exclusiv de apă dulce. 

Alte două specii au o construcŃie morfologică similară, Loxocauda mülleri Sornikov 

din Marea Neagră şi respectiv Loxocauda carandui Olteanu din SarmaŃianul terminal 

(Olteanu, 2000, pl. VI, fg. 1, 2).    
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Speciile marine actuale sunt venite din Marea Mediterana, începînd cu prima 

deschidere a Bosforului în timpul Karangatianului. Comunitatea actuală a Mării Negre, are 

cîteva specii ce se regăsesc fie la nivelui Badenianului terminal (la Buituri), fie la nivelul 

Calabrianului din peninsula Italică: Semicytherura acuticostata (Sars), S. calamitica 

Sornikov, S. euxinica Caraion, S. virgata Caraion, S. alifera Ruggieri, apoi de speciile 

Hemicytherura videns (G. W. Müller) şi chiar H. bulgarica (Klie). Specia Paracytheridea 

paulii Dubowsky este similară cu Paracytheridea triquetra (Reuss) din Badenian care a 

dispărut în spaŃiul Paratethysului odată cu instalarea faciesului salmastru. 

În fine, grupul extrem de variabil al Callistocytherinaelor: Callistocythere canaliculata 

Ruggieri (descrisă din Calabrian, Ruggieri, 1953), am regăsit-o la nivelul Badenianului 

superior. Ea reapare cu aceiaşi structură morfologică în comunitatea actuală a Mării Negre 

(Sornikov, op.cit. pl. XVI, fig. 4 a, b, c, sub noul nume de Callistocythere diffusa (G.W. 

Müller, 1894). La nivelul Sarmatianului inferior specia „canaliculata”s-a dispersat în cinci 

variante morfologice (specii) (Pietrezniuk, 1973), rămânând în acelaşi timp în arealul 

marin din sudul Paratethysului în formula iniŃială şi sub această formă ea este regăsită în 

arealul salmastru al Mării Negre ca element imigrant recent. Formele ei succesive în 

diferitele areale şi succesiuni ecologice salmastre le-am descris cu o altă ocazie (Olteanu, 

1999). ExistenŃa acestei specii este un exemplu de „modelare” morfologică în mediile 

salmastre şi de imobilism morfologic în mediul marin. 

Alte specii cuaternare imigrate în Marea Neagră au rămas neschimbate morfologic. 

Specia Carinocythereis carinata (Roemer) este o specie semnalată în Badenianul 

mediu şi există şi astăzi inclusiv în Marea Neagră. 

Pterigocythereis jonesii (Baird, 1850) de pe coastele peninsulei Crimea (Sornikov, 

op.cit.) nu pare diferită de P. fimbriata (Roemer) (din Eocenul superior-Oligocenul 

inferior), sau de P. calcarata (Bosquet) din Miocenul mediu-superior (inclusiv Badenianul 

superior de la Buituri). 

 Costa edwardsii runcinata (Baird, 1850) este o specie frecventă în comunitatea 

actuală a Mării Mediterane şi Mării Negre, dar structura ei morfologică (arhitectura) nu 

este diferită de specimenele de la nivelul Badenianului. (Olteanu, 1972). 

Buntonia subulata rectangularis Ruggieri, 1954, este neschimbată morfologic de la 

finele Badenianului superior.  
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S-au scurs aproape 12 milioane ani din „momentul“ apariŃiei acestor „forme 

arhitecturale” şi acest conservatorism morfologic pare cel puŃin enigmatic. Acelaşi lucru 

se poate spune şi despre Aurila convexa (Baird, 1850), citată  încă din Miocen sau de 

grupul extrem de versatil al Cytheridaelor.  

Cel puŃin din acest punct de vedere biostratigrafia şi paleontologia evoluŃionistă este 

într-un evident impas.  

 În ceea ce priveşte faunele fosile dulcicole, o bună parte dintre ele se regăsesc în 

fauna actuală: Pseudocandona compressa, P. albicans, P. euplectella, Candona neglecta, 

C. candida, Darwinula stevensoni. Structura acuminată de tip Moesiella (din Dacianul 

superior) s-a regăsit în spaŃiile cavernicole (Phreatocandona motasi Danielopol). Este 

posibil să fie şi altele. 

 

5. Concluzii 

 

1 - Dinamica schimbărilor morfologice este maximă în mediile salmastre şi redusă în 

faciesurile dulcicole. Cauzele lor sunt schimbările ecologice (hidrochimice). 

2 – Fiecare etaj reprezintă o unitate salmastră caracterizată de structuri morfologice 

specifice şi irepetabile. ExcepŃia o reprezintă fauna akchiaghiliană din Paratethysul 

Oriental. 

3 – Singura „arhitectură” care traversează întreaga succesiune salmastră este 

Loxoconcha, cu peste 100 specii. 

4 – „Insulele salmastre” din jurul Mării Mediterane nu reprezintă vîrste geologice 

(etaje), ci areale locale cu o salinitate mai ridicată sau mai scăzută, similară sau apropiată 

de cele din Paratethys. 

 

Referinte bibliografice 

   

Andreescu I., 1975, Prosodacniform Limnocardiids, biostratigraphic markers of the 

Upper Neogene from Paratethys, Proc. IV-th Congr. Reg. Comm. Mediterranean 

Neogene Stratigraphy, I, 145-148, Bratislava 



VII. Factori care au controlat dezvoltarea Bazinului Dacic 

 ______________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

BAZINUL DACIC.  ARHITECTURĂ SEDIMENTARĂ, EVOLUłIE, FACTORI DE CONTROL 
 

288 

Badzoşvili ł.I., 1979, Moliuski Meotisa Zapadnoi Gruzii, Ed. “Metniereba”, 1-136, I-

XX, Tbilisi 

Badzoşvili ł.I., 1986, Morskie Briuhonogie Molliuski Meotisa EvoliuŃii i 

Stratigraficeskoe Znacenie, Ed. “Metniereba”, 1-56, I-XXI, Tbilisi 

Bagdasarian C.G., 1978, Cardiidi Miotena Iuga SSSR, Ed. “Metniereba”, 1-93, I-XXIV, 

Tbilisi 

Carbonel P., Colin J.P., Danielopol L.D., Loffler H., Nestrueva Irina, 1988, Paleoecology 

of limnic ostracodes: a review of some major topics, Palaeogeography, 

Palaeoclimatology, Palaeoecology, 62, 413-461, Elsevier Sci. Publ. BV, Amsterdam 

Cepalîga A. L., 1971, Gasteropoda, Bivalvia, in Pleistocene of Tiraspol, Acad, of Sci. 

Moldavian SSR, Dep. Pal. and Strat., 41-53, Ed. K.V. Nikiforova, Kişinau 

Danielopol D., Olteanu R., Carbonnel P., 1990, Present and past geographycal and 

ecological distribution of Cytherissa, Bull. Inst. du Bassin d’Aquitaine, nr. 47-48, 

Bordeaux 

Motaş I.C., Papaianopol I., 1977, Les associations des mollusques index dans le 

Neogene superieur du Bassin Dacique, Rev. Roum. Geol. Geophys. Geogr., 

Geologie, 21, 79-92, Bucureşti 

Negadaev-Nikonov K. N., 1971, Crustacea (Ostracoda), in Pleistocene of Tiraspol, 

Acad, of Sci. Moldavian SSR, Dep. Pal. and Strat., 55-71, Ed. K.V. Nikiforova, 

Kişinău 

Negadaev Nikonov K. N., Voloşina L., 1988, Fauna i osnovie paleoŃenozî, in Paleozenozî 

rannego PleistoŃena nijnego pridnestrovaia, 56-72, Ed. „ŞtiinŃa”, Chişinău 

Pană Ioana, 1962, ContribuŃii la cunoaşterea moluştelor de talie mică din sedimentele 

pliocene, An. Univ. Bucureşti (Şt. Nat.), XI, nr. 31, Bucureşti 

Pană Ioana, 1963, ContribuŃii la cunoaşterea faunei meoŃiene şi ponŃiene (reg. Buzău), 

St. Cerc. Geol., VIII, 1, Bucureşti 

Pană Ioana, 1967, Elemente noi în fauna de cardiidae pliocene din bazinul Văii 

Buzăului, St. Cerc. Geol. Geofiz. Gegr., 12, 2, Bucureşti 

Olteanu R., 1984, Genus Tyrrhenocythere Ruggieri in the Dacic Basin, D. S., Inst. Geol. 

Geofiz., LXIX, 76-88, Bucureşti 



VII. Factori care au controlat dezvoltarea Bazinului Dacic 

 ______________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

BAZINUL DACIC.  ARHITECTURĂ SEDIMENTARĂ, EVOLUłIE, FACTORI DE CONTROL 
 

289 

Olteanu R., Vekua Mzia Laura, 1989, Quelques considerations sur les genres 

Tyrrhenocythere et Hemicytheria (Ostracoda, Crustacea) du Neogene superieur de la 

Paratethys, Geobios 22, 1, 78-94, Lyon 

Olteanu R., 1989, New Ostracodes in Upper Neogene from Romania, 123-182, I-

XXXII, Memoires Inst.Geol., 34, Bucuresti 

Olteanu R., 1995, Dacian Ostracodes, In Chronostratigraphie und Neostratotypen, Bd. 

IX, Dacien, 268-313, I-XXXVI, Ed. Acad. Rom., Bucureşti 

Olteanu R., 1997, Ornamental pattern of the Pontic Cycle Ostracodes and their 

biostraigraphical significance, An. Univ. “A.I.Cuza”, tom XLII-XLIII, Iaşi 

Olteanu R., 1999, The Loxoconcha genus (Crustacea, Ostracoda) within Paratethys area,   

47-90, I-XXVI, Memoires Inst. Geol. al Romaniei, vol. 37, Bucuresti 

Olteanu R., 1998, Orhogenesis and Orthoselection. Leptocythere lineages in brackish-

waterNeogene (Ostracoda), Rev. Roum. Geologie, T. 42, 141-153, I-VIII, Bucureşti 

Olteanu R., 1998, The Ontogeny and the Phylogeny of the Sarmatian Limnocardiids 

(Bivalvia), St. Cerc. Geol., T. 43-44, 69-80, Bucureşti 

Olteanu R. 2000, The Genus Loxoconcha (Ostracoda, Crustacea) within Paratethys area, 

Memoriile Inst. Geologic, 37, 17-90, I-XXV, Bucureşti 

Olteanu R., 2000, Darwinismul în căutarea ordinei sau sofismul în paleontologie, 1-324, 

56 text-figs., Ed. Enciclopedică, Bucureşti  

Olteanu R., 2001, Kimmerian ostracodes and the Ponto-Caspian bioprovince. A critical 

view, Rev. Roum. Geologie, T. 45, 85-105, I-VI, Bucureşti 

Olteanu R., 2001, Hemicytheriae Subfamily (Ostracoda, Crustacea) and its species in 

Paratethys brackish-water facieses (Neogene, Carpathian areas). Their morphology 

and taxonomy, St. Cerc. Geologie, T. 46, 71-110, I-X, Bucureşti 

Olteanu R., 2001, The history of the Ostracoda (Crustacea) from the Danube Delta 

during the Late Pliocene-Recent Time, Tr. l Inst. Speologie „Emil Racovita”, T. 

XXXIX-XL, 193-206, Bucureşti 

Olteanu R., 2004, Şarniera Unionidaelor şi posibila lor filogenie, în „The Romanian stage 

and its problems” (Radu Olteanu Ed.), 47-57 

Olteanu R., Jipa D., 2006, Dacian Basin Environmental Evolution during Upper Neogene 

within the Paratethys Domain, Geo-Eco-Marina, 12, 91-105, Bucureşti 



VII. Factori care au controlat dezvoltarea Bazinului Dacic 

 ______________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

BAZINUL DACIC.  ARHITECTURĂ SEDIMENTARĂ, EVOLUłIE, FACTORI DE CONTROL 
 

290 

Sornikov I.E., 1969, Rodclass Ostracoda ili pakuskovie raki-ostracoda, in Opedelitel 

fauni Cernogo I Azovskogo Morei, Acad. Nauk.USSR, 163-217, I-XLII, Kiev 

Stanceva Maria, 1990, Upper Miocene Ostracodes from Northwest Bulgaria, Geol. 

Balcanica, nr. 5, Sofia 

Suzin V.A., 1956, Ostracodi treticinih otlojenii severnego Precavcazia, Gost.Iz., 1-188, 

I-VIII, Moskva 

Sveier A.V., 1949, Osnovi morfologii I sistematiki Pliotenovih I Postpliotenovih 

Ostracod, VNIGRI, 1-110, Leningrad-Moskva  

Vekua A.K., 1972, Kvabebskaia fauna Akciagîlskih pozvonocinîh, Iz. „Nauka”, Moskva  

Vekua Mzia Laura, 1975, Ostracodi Kimmerikih i Kuialnikih otlojenii Abchazii i ih 

stratigraficeskoe znacenie, 1-233, I-XV, Ed. „Metzierebeta”, Tbilisi 

 



VII. Factori care au controlat dezvoltarea Bazinului Dacic 

 ______________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

BAZINUL DACIC.  ARHITECTURĂ SEDIMENTARĂ, EVOLUłIE, FACTORI DE CONTROL 
 

291 

FACTORI DE CONTROL AI SEDIMENTARII IN BAZINUL DACIC: 
TECTONICA FATA DE VARIATIA NIVELULUI MARII 

Dan C. Jipa 

 
Institutul NaŃional de Geologie şi Geoecologie Marinã (GeoEcoMar), Bucureşti 

 
 

LocaŃia Bazinului Dacic (Fig. 1) oferă prima posibilitate de analiză a factorilor care 

au controlat dezvoltarea sedimentării în aria Bazinului Dacic. In zona de amplasare a 

Bazinului Dacic există doi mari posibili furnizori de material clastic : CarpaŃii şi Balcanii. 

Faptul că Bazinul Dacic s-a aflat la piciorul CarpaŃilor şi la oarecare distanŃă de Balcani, 

arată că cea mai mare influenŃă ca furnizor de material detritic  au exercitat-o CarpaŃii. 

Pozitia la baza CarpaŃilor arată de asemenea că în Bazinul Dacic sedimentarea s-a fãcut 

dupã regulile depresiunilor piemontane. 

Deosebit de importantã a fost prezenŃa relativ apropiatã a Depresiunii Mãrii Negre.  

Studiul sedimentării în Bazinul Dacic va trebui să răspundă la întrebarea dacă 

Depresiunea Mării Negre a controlat nivelul de bazã al sistemului acvatic dacic. 

 

Figura 1. Locatia Bazinului Dacic fata de factorii geomorfologici majori 
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1. Acumularea sedimentarã în Bazinul Dacic - efect al ridicãrii CarpaŃilor. 

 

Control tectonic prin intermediul ariilor-sursă 

Arhitectura sedimentarã a Bazinului Dacic, ilustratã de distribuŃia în spaŃiu şi în timp 

a grosimii sedimentelor se caracterizeazã prin: 

• distribuirea sedimentelor în douã arii sedimentare 

• grosime mare a sedimentelor în zona nordicã, spre contactul cu aria carpaticã ; 

• reducerea grosimii spre sud pãnã la disparitia acumulãrii sedimentare. \ 

Faptul cã sedimentele sunt groase la poalele CarpaŃilor şi devin din ce în ce mai 

subŃiri spre est şi sud (spre spaŃiul dunãrean) demonstreazã cã aproape totalitatea 

materialului detritic provine din CarpaŃi. Se poate afirma cã umplutura sedimentarã a 

Bazinului Dacic este rezultatul activitãŃii de arie sursã de material detritic a CarpaŃilor. 

Un fapt deosebit de important pentru dezvoltarea sedimentară a Bazinului Dacic l-a 

constituit existenŃa a două arii sursă de material clastic în aria carpatică de la nordul 
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Bazinului Dacic (Jipa, 1997). Aceste arii-sursă au acŃionat ca furnizori independenŃi de 

material clastic.. Faptul cã zona CarpaŃilor Meridionali a cunoscut o ridicare mai târzie ar 

putea explica dece aria-sursã nord-vesticã a acŃionat independent de cea nord-estica, deşi 

ambele aparŃin lanŃului carpatic. PrezenŃa faliei intramoesice între cele douã arii-sursã 

carpatice ar putea constitui o explicaŃie suplimentarã pentru separarea celor douã centre 

de aport detritic. 

Inegalitatea influxurilor sedimentare generate de cele două surse reprezintă un 

caracter semnificativ al sistemului de furnizare a materialului detritic, cu consecinŃe 

majore. Aria-sursã cea mai activã a fost cea esticã, situatã la extremitatea sudicã a 

CarpaŃilor Orientali. Aria sursã carpaticã din nord-vestul Bazinului Dacic a produs un 

influx sedimentar mai slab, deci a avut mai puŃină energie de relief. 

 

Controlul  ariilor de acumulare sedimentară 

Marile caractere arhitecturale sedimentare ale Bazinului Dacic au pornit de la  

existenŃa a douã arii de acumulare a sedimentelor, care au evoluat independent din 

SarmaŃian (s.l.) pânã în Dacian, şi chiar mai târziu (Jipa, 1997). Dirijarea influxurilor 

detritice spre douã arii sedimentare aflate în acelaşi bazin a fost impusă de activitatea 

independentã a celor douã zone producătoare de material clastic din aria muntoasă 

Carpaticã. 

Datorită cantităŃilor diferite de material clastic furnizate de cele două arii-sursă, rata 

de sedimentare a fost mult mai mare în aria de acumulare estică, cu efecte asupra 

litologiei şi a geometriei sedimentare. ConsecinŃa principală a constat în edificarea a două 

tipuri majore de faciesuri sedimentare în ariile de acumulare sedimentară. 

Distribuirea materialului detritic în două arii de acumulare separate a impus o 

secvenŃă specială în procesul de umplere cu sedimente a Bazinului Dacic. Inainte ca 

spaŃiul de acumulare sedimentară să se extindă spre sud, distanŃându-se de aria sursă, a 

fost necesar să fie compensată deficienŃa de sedimente dintre cele două arii de acumulare 

amplasate în apropierea celor două arii sursă(Jipa, 2006).  

Din cele prezentate rezultă cu claritate controlul dominant exercitat de factorul 

tectonic asupra arhitecturii sedimentare a Bazinului Dacic. Factorul tectonic a acŃionat 

asupra acumulării sedimentare dacice prin intermediul calităŃii diferenŃiale şi amplasării 
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ariilor sursă. Putem afirma că Bazinul Dacic a generat şi a menŃinut sedimentarea în 

Bazinul Dacic.  

 

2. EvoluŃia ambientalã: efectul tectonicei sau al variaŃiei nivelului mãrii ? 

 

EvoluŃia construcŃiei sedimentare în cele douã arii de acumulare ale Bazinului Dacic a 

urmat o tendinŃã relativ clarã (extindere continuã în aria esti şi restrângere spaŃialã în aria 

vesticã). 

Urmãrind evoluŃia în timp (Fig. 2) se constatã cã desãvârşirea construcŃiei 

sedimentare în Bazinul Dacic s-a dezvoltat continuu, deşi în Dacian a intervenit o 

schimbare majoră de ambianŃă sedimentară. Intrucât acumularea detriticã a fost sub 

influenŃa directã a factorului tectonic, rezultã cã evoluŃia ambientalã nu este datoratã 

aceluiaşi factor de control global/regional. In consecinŃã considerãm cã schimbarea 

ambianŃei de sedimentare de la marin la fluvial ar putea fi datoratã variaŃiei nivelului 

mãrii. 

Date recente arată că în prima parte a Dacianului au apărut elemente care susŃin 

intervenŃia unui agent fluvial pe şelful nord-vestic al Depresiunii Mării Negre.In anul 

2002 Irina Popescu evidenŃiază canale fluviale cu lăŃimi de câŃiva kilometri în zona de 

şelf din faŃa Deltei Dunării, tăiate în depozite pliocen inferioare (Fig.3).  Tot î aria de selv 

nord-vestic al Mării Negre Gillet (2004) recunoaşte apariŃia unor canale de eroziune de 

amploare mare, care apar începând de la limita PonŃian – Dacian. Conform acestor date în 

în zona de şelf de la nord-vestul Marii Neagre au apărut canale de tip fluvial aproximativ 

sincron cu trecerea Bazinului Dacic la ambianŃa fluvială. Având în vedere coincidenŃa 

temporalã a evenimentelor descrise mai sus, considerãm cã este plauzibil ca apariŃia 

regimului de sedimentare fluvial în Bazinul Dacic sã fie datoratã unei cãderi a nivelului 

mãrii în Depresiunea Mãrii Negre. 

Figura  2. Tendinte de edificare a geometriei sedimentare fata de schimbarea ambiantei 

de sedimentare in Bazinul Dacic 
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Figura 3.  Canale fluviale pliocen-inferioare in zona nord-vestica de self a Marii Negre 

(modificat, din Popescu, 2002) 
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Studii litofaciale furnizează date care conduc spre ideea existenŃei unor cicluri 

geologice în evoluŃia temporală a Bazinului Dacic. Analiza paleoambientală a depozitelor 

neogen superioare din Bazinul Dacic a produs rezultate care sprijină această ideie, 

subliniind că ciclicitatea se reflectă şi în evoluŃia ambianŃelor de sedimentare. Imaginea 

ciclurilor lito-faciale şi paleo-ambientale a câştigat în substanŃă când sedimentologii au 

constatat că există şi date paleontologice care susŃin existenŃa dezvoltării ciclice a 

Bazinului Dacic. 

InformaŃiile lito-faciale, paleo-ambientale şi paleontologice menŃionate mai sus 

sugerează existenŃa următoarelor cicluri de dezvoltare: 

ciclul 1, sarmaŃian (s.l.); 

ciclul 2, meoŃian; 

ciclul 3, ponŃian – dacian – romanian. 

Cunoaşterea ciclurilor de dezvoltare ale Bazinului Dacic se află într-un stadiu iniŃial.  

Intrucât marea majoritate a informaŃiilor existente în prezent provin din zona de aflorare 

care reprezintă rama subcarpatică a Bazinului Dacic, imaginea acestor cicluri este bruiată 

de mdificări locale produse în zona litorală a Bazinului (sau în apropierea acesteia) de 

modificări locale ale influxului sedimentar, sau de alte procese cu acŃiune restrânsă. Cele 

mai semnificative informaŃii referitoare la o dezvoltare ciclică a Bazinului Dacic ar trebui 

să provină din zona distală a ariei de sedimentare dacice. Asemenea date trebuie să 

rezulte prin studiul profilelor de foraj, acŃiune care nu a depăşit etapa primelor încercări. 
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1. Ciclul sarmatian în Bazinul Dacic 

 

InformaŃiile privind acest ciclu provin din partea vestică a Bazinului Dacic, fiind 

incluse în teza de doctorat a geologului Florian Marinescu, publicată în anul 1978. După 

acest autor “sarmaŃianul  din vestul Bazinului Dacic cuprinde în bază un orizont argilo-

marnos, cu faună volhyniană, deasupra căruia urmează nisipuri şi pietrişuri cu stratificaŃie 

oblică, al cărui conŃinut fosil indică bessarabianul şi kersonianul” (Marinescu, 1978, pg. 

23). 

Coloana sintetică a depozitelor sarmaŃiene din vestul Bazinului Dacic (Fig. 1) 

ilustrează trecerea de la depozite fine (argile, siltite, nisipuri fine) în partea superioară la 

depozite grosiere (gresii medii şi grosier granulare, pietrişuri) bine dezvoltate la partea 

superioară a secvenŃei sarmaŃiene. Marinescu (1978) menŃionează existenŃa 

discontinuităŃilor în coloana prezentată schematic de noi (Fig. 1), cauzate de schimbări 

bruşce de litologie. 

Partea superioară a coloanei sarmaŃiene din vestul Bazinului Dacic este caracterizată 

prin prezenŃa unităŃilor sedimentare cu caractere fluviale. Stratele grosier granulare cu 

granoclasare normală şi stratificaŃie oblică sunt frecvente. 

In zona de curbură Pană (1968) a arătat că peste depozitele dominant marnoase 

bessarabiene apare litofaciesul kersonian cu depozite relativ grosier granulare, inclusiv 

lumaşele calcaroase.  Acumulările de cochilii de mactre din secvenŃa sarmaŃian 

superioară  prezintă caractere clar litorale (Brustur et al., 2005). 

Din punct de vedere paleo-biologic trebuie evidenŃiată tendinŃa de reducere a 

salinităŃii în bazinele acvatice ale Paratethys-ului, datorită reducerii drastice a 

comunucării cu alte bazine marine. Din acest motiv, începând din Badenian aproximativ 

80% din faună a dispărut datorită schimbării ecosistemului de la salinitate marină 

normală la condiŃii salmastre. Acestea au fost condiŃiile care au caracterizat Bazinul 

Dacic în timpul SarmaŃianului (s.l.) mediu şi superior.  
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Figura 1. Coloana lito-faciala sintetica a depozitelor sarmatiene (s.l.) Din vestul 

Bazinului Dacic.    Simplificat dupa Florian Marinescu (1978). 

 

 

2. Ciclul meoŃian în Bazinul Dacic 

 

ObservaŃii efectuate pe valea LuncavăŃului (sud de Horezsu, jud. Vâlcea) şi pe 

versanŃii săi au arătat că cea mai mare parte a secvenŃei meoŃiene este net argiloasă. La 

partea superioară a acestei secvenŃe apar faciesuri nisipoase şi pietrişoase. Depozitele 

dominant nisipoase ale MeoŃianului terminal au fost investigat în zona Vãii LuncavãŃului 

(la Cârstãneşti), dar mai ales în în deschiderile ample şi clare de la Lunguleşti –Foleştii de 

Jos (Valea BistriŃei, jud. Vâlcea). 

In secvenŃa meoŃian superioarã deschisã la Lunguleşt (Fig. 2), marcatã de existenŃa 

unei tranziŃii litologice gradate de la facies argilos la pietrişuri, se recunosc urmãtoarele 

complexe litologice: 
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în partea bazalã apar argile în care se intercaleazã strate subŃiri  de siltite şi nisipuri 

fin granulare, cu laminaŃie paralelã şi laminaŃie oblicã la scarã micã; 

urmeazã un interval foarte fin nisipos, masiv (minimum 10 m; partea sa terminalã nu 

afloreazã), cu laminaŃie paralelã şi laminaŃie oblicã la scarã micã, rare lentile cochilifere 

şi urme fosile; 

pachetul foarte fin nisipos este urmeat de un interval de 18-20 m constituit din nisip 

mediu la grosier granular cu lentile sau strate centimetrice de micro-pietriş, care prezintã 

structuri interne de curent, acumulãri minore de cochilii şi minerale grele; 

partea superioarã a secvenŃei de la Lunguleşti  (cca 3 m vizibil) este micropietrişoasã . 

Primii doi metri de pietriş au caracter de curgere gravitaŃionalã, galeŃii plutind într-o 

matrice  grosier nisipoasã şi micacee. Acumularea pietrişoasã finalã (vizibilã în 

deschidere) constituie o alternanŃã de micropietriş şi nisip micaceu mediu sau grosier 

granular. 

Este de remarcat cã structurile sedimentare observate în depozitele meotian terminale 

constau numai din caractere generate de curenŃi (laminaŃie oblicã si paralelã). Nu au fost 

observate structuri generate de valuri sau de furtunã, de tipul celora din secventa deschisã 

în Valea Bizdidelului. 

In cea de-a doua locaŃie unde au fost observate depozitele meoŃian superioare, la 

Cârstãneşti (pe versantul stâng la Vãii LuncavãŃului) secvenŃa este similarã. Ca şi la 

LunguleŃu, secvenŃa descrisã la Cârstãneşti apare invers granoclasatã la scara întregului 

interval meoŃian superior.  

AbundenŃa granoclasării inverse în unităŃile depoziŃionale ale sistemului 

paleoambiental litoral investigat la Lunguleşti (valea BistriŃei, jud. Vâlcea) şi Cârstăneşti 

(valea LuncavăŃului, jud. Vâlcea) indică predominarea caracterului progradant al 

sedimentării. In valea Bizdidelului (est Pucioasa, jud. DâmboviŃa) apar numai depozite 

meoŃian superioare, dar secvenŃa lor este edificatoare. Succesiunea acestor depozite 

marchează un proces de transgresiune, prin existenŃa unui nivel marin-litoral, peste care 

apare un nivel fluvial (Fig. 3). SecvenŃa fluvială nisipoasă suportă tranşant depozite 

argiloase, reprezentând momentul transgresiunii ponŃiene. 
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Figura 2. Secventa sedimentara meotian superioara la Lungulesti  

(Folestii de Jos, jud. Valcea) 
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Figura 3. Paleoambiante de sedimentare in coloana sedimentara meotian superioara - 

pontian bazala.Valea Bizdidelului (est Pucioasa, jud. Dambovita) 

 

 

Aspectul paleobiologic al ciclului meoŃian 

Ciclului meoŃian este marcat de introducerea unor elemente faunistice marine prin 

transgresiunea meoŃiană în Bazinul Dacic şi a condiŃiilor de salinitate mai ridicată. Prin 

acest proces a fost eliminată fauna de tip sarmaŃian (inclusiv ultimele foraminifere). 

Aceasta este a doua mare segregare faunistica din Bazinul Dacic prin care sunt înlăturate 

categorii taxonomice majore.  
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3. Ciclul ponŃian - romanian în Bazinul Dacic 

Cel mai important ciclu  de dezvoltare al Bazinului Dacic a început din baza 

succesiunii sedimentare ponŃiene, continuând în Dacian, Romanian şi o parte din 

Cuaternar. 

Figura 4. Coloana litofaciala a depozitelor neogen superioare care afloreaza pe valea 

Badislavei (vest Curtea de Arges, jud. Arges) si intervale cu semnificatii paleoambiantale 
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SecvenŃa sedimentară ponŃian-romaniană după date din aflorimente 

 

Depozitele ponŃiene din centrul şi vestul Bazinului Dacic constau în mod predominant 

din argile, deseori fosilifere, practice lipsite de intercalaŃii mai grosier granulare. Acest 

facies a fost atribuit  ambianŃei bazinale de larg (tip offshore), considerănd că litofaciesul 

argilos implică un mediu de sedimentare liniştit, ce ar putea reprezenta  o arie mai distală 

a bazinului de sedimentare. Pe de altă parte, granulaŃia  fină ar putea să reflecte numai 

incapacitatea ariei sursă de a furniza sedimente mai grosiere. 

In seria de depozite ponŃiene argiloase apar pachete cu grosimi metrice care includ 

strate siltice şi nisipoase cu caractere litorale (ondulaŃii de valuri, laminaŃie tip 

hummocky, granoclasare inversă). Intervalele sedimentare litorale sunt mai fin granulare 

(depozite de plajă controlate de valuri de vreme calmă sau de furtună), sau mai  mai 

grosier granulare (depozite de tip fan-delta, controlate de factori fluviali). Acest tip de 

sedimentare este bine ilustrat de succesiunea ponŃiană din secŃiune văii Bădislavei (vest 

de Curtea de Argeş, jud. Argeş). In valea Bădislavei peste depozite fluviale meoŃiene, 

foarte slab fosilifere, urmează o serie dominant marnoasă ponŃiană în cuprinsul căreia 

apar nivele de depozite litorale. (Fig. 4). PrezenŃa PonŃianului inferior şi mediu este în 

discuŃie pe acest profil (Vasiliev, 2005).  

Cel mai recent pachet de depozite litorale aparŃine Dacianului inferior (Fig. 4 şi 5). 

Peste acest pachet se instalează depozite fluviale, constând din acumulări tip câmpie de 

inundaŃie (argile nestratificate cu concreŃiuni calcaroase şi rare nivele de paleosol) cu 

intercalaŃii de depozite de canal  alluvial (nisipuri, mai rar pietrişuri, cu granoclasare 

normală). In profilul văii Bădislavei (Fig. 4) apare numai partea inferioară a secvenŃei de 

depozite fluviale. Depozitele fluviale sunt bine dezvoltate în profilul văii Prahovei, aval 

de confluenŃa cu valea Doftanei (Fig. 5), reprezentând Romanianul până la baza 

pietrişurilor pleistocene de Cândeşti. Depozitele fluviale dacian mediu – romaniene sunt 

bine deschisă în carierele exploatărilor de lignit din Oltenia. 
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SecvenŃa sedimentară ponŃian-romaniană după date din foraje. 

 

Forajele săpate în partea centrală şi vestică a Bazinului Dacic, dar în locaŃii mai 

sudice faŃă de zona carpatică, furnizează date semnificaŃive pentru completarea imaginei 

privind ciclul ponŃian – romanian. 

Ca şi în secŃiunile studiate în aflorimente, profilul geologic al forajelor indică 

prezenŃa unei serii groase de depozite fluviale (Dacian mediu – Romanian) la partea 

superioară a secvenŃei Bazinului Dacic. Depozitele fluviale repauzează pe sedimente de 

tip litoral (partea inferioară a Dacianului). Principala diferentă fată de secvenŃa 

depozitelor de pe marginea nordică a Bazinului Dacic (observata in aflorimente) constă în 

faptul că depozitele ponŃiene sunt in întregime argiloase, tip bazinal de larg (offshore), 

fără întercalaŃii de depozite litorale. Din acest motiv intervalul litoral, cu model de 

diagrafie tip pălnie este distinct şi poate fi utilizat ca un nivel reper în Bazinul Dacic. 

 

SemnificaŃia paleobiologică a intervalului ponŃian – dacian – romanian 

 

In timpul PonŃianului fauna a suferit a treia extincŃie în masă care s-a produs în 

Bazinul Dacic. In consecinŃă PonŃianul a început cu o faună nouă, faŃă de structura 

faunistică a MeoŃianului. Schimbarea produsă este subliniată şi de faptul că formele 

relicte sunt practic absente din comunitatea faunistică  ponŃiană. In plus, s-a constatat că 

noua comunitate apare de la începutul PonŃianului într-un stadiu avansat de maturitate. 

La sfârşitul Dacianului s-a produs extincŃia întregii comunităŃi faunistice marin-

salmastre. Datorită închiderii Bazinului Dacic, care a devenit din partea mijlocie a 

Dacianului o arie de sedimentare continental-fluvială, în timpul Romanianului fauna de 

apă dulce cu unionide şi viviparide a dominat cu autoritate. Aceasta a marcat o 

modificare severă a ecosistemului, fiind înlocuită fauna cu limnocardiide care a 

predominat în tot intervalul sarmaŃian -  Dacian. 

 

 

 

 



VII. Factori care au controlat dezvoltarea Bazinului Dacic 

 ______________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

BAZINUL DACIC.  ARHITECTURĂ SEDIMENTARĂ, EVOLUłIE, FACTORI DE CONTROL 
 

306 

Figura 5. Schita succesiunii lito-stratigrafice a depozitelor pliocene si pleistocene din 

zona vãii Prahovei.  Intrucat datele privind Dacianul mediu si superior sunt insuficiente, 

grosimea depozitelor nu este la scara. 

 

 

4. Caractere majore ale dezvoltării ciclice a Bazinului Dacic 

 

Cele trei secvenŃe care sugerează dezvoltarea ciclică a Bazinului Dacic se află în 

stadii diferite de cunoaştere. SecvenŃa sarmaŃiană este cel mai puŃin cunoscută, datele 

disponibile provenind numai din vestul Bazinului Dacic.  Pentru studiul secvenŃei ciclice 

meoŃiene au fost studiate mai multe secŃiuni, situate în centrul si nordul Bazinului. 

Cunoaşterea secvenŃelor sarmaŃiană şi meoŃiană suferă şi în ceea ce priveşte cunoaşterea 

lor prin date de foraj. Cele mai multe date existente în prezent se referă la ciclul PonŃian – 

Romanian. Evenimentele care caracterizează secvenŃa ponŃian – romaniană sunt redate 

sintetic în Fig. 6. 

 Depozitele bazale ale secvenŃei ciclice ponŃian – romaniene sunt transgresive pe 

sedimentele secvenŃei meoŃiene. Aceasta reiese din faptul că peste faciesul fluvial 
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meoŃian superior urmează faciesul bazinal de larg ponŃian, relaŃie vizibilă atât în valea 

Bizdidelului (Fig. 3), cât şi pe valea Bădislavei (Fig. 4). Marinescu (1978) consideră că şi 

depozitele meoŃiene sunt transgresive pe secvenŃa grosier granulară a SarmaŃianului 

superior din valea Morilor.  

 

Figura 6. Imagine sintetica a evenimentelor geologice care caracterizeaza secventa 

pontian - romaniana a Bazinului Dacic 
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ExtincŃiile faunistice constatate la baza depozitelor meoŃiene şi ponŃiene subliniază 

schimbări ambientale şi caracterul transgresiv al acestor depozite. Faptul că noua faună 

ponŃian inferioară  este deja matură la baza secvenŃei ponŃiene poate fi explicat prin 

deplasarea areală a întregii comunităŃi faunistice în cursul transgresiunii. 

Partea superioară a celor trei secvenŃe ciclice indică esenŃa regresivă a evoluŃiei lor 

sedimentare. Caracterul regresiv este indicat de trecerea de la faciesul argilos de larg la 

depozite în facies litoral (în unele cazuri) şi în final la depozite fluviale (Fig./ 1; 3; 4). In 

consecinŃa putem afirma că secvenŃele ciclice ale Bazinului Dacic au caracter transgresiv-

regresiv (Fig. 6). 

Depozitele transgresive terminale ale celor trei cicluri pot fi interpretate în mod 

diferit. SecvenŃele litorale/fluviale sarmaŃian superioară şi meoŃian superioară reprezintă 

un influx de material detritic grosier la marginea bazinului, care ar putea reflecta o 

ridicare a ariei sursă sau o coborâre a nivelului apei. Este semnificativ faptul că în zona 

cu influx detritic continuu din nordul Bazinului Dacic întreaga secvenŃă meoŃiană constă 

din alternanŃă de argile şi nisipuri (cu urme de valuri). Aceasta ar putea arăta că de fapt 

faciesul argilos din centrul şi vestul Bazinului Icel puŃin în zona proximală) reprezintă 

sedimentare fin granulară determinată de absenŃa influxurilor detritice grosiere. 

Depozitele litorale şi fluviale dacian-romaniene au caractere sedimentare diferite. 

Deşi relativ subŃire,intervalul litoral dacian inferior este identificat pe toată aria vestică şi 

centrală a Bazinului Dacic, de la rama nordică până la margineaq sudică. Acesta 

constituie un eveniment care ar fi putut rezulta printr-o coborâre a nivelului apei ce a 

afectat întreg Bazinul. Se conturează ideia că închiderea bazinului acvatic dacic şi 

trecerea la sedimentarea continentală s-a produs prin retragerea completă a apei generată 

de coborârea a nivelului de bază a sistemului acvatic. Există indicaŃii că şelful nord vestic 

al Depresiunii Mării Negre a fost exondat aproximativ în acelaşi timp cu 

continentinentalizarea sedimentării în Bazinul Dacic (Gillet, 2004). Prin urmare este 

posibil ca regresiunea dacian-romaniană produsă în Bazinul Dacic să fi fost controlată de 

coborârea nivelului mării în zona Mării Negre. 
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5. Concluzii 

 

Dezvoltarea  Bazinului Dacic a avut loc prin trei cicluri de natură sedimentară dar şi 

biologică. 

Ciclurile au fost iniŃiate prin evenimente transgresive, fiind însoŃite de extincŃii 

faunistice şi chiar de deplasarea întregii comunităŃi paleo-biologice. 

Datele disponibile  sugerează că dezvoltarea ciclică a fost controlată predominant de 

mişcări tectonice în perioada SarmaŃian – MeoŃian. Ciclul ponŃian – romanian ar putea să 

reprezinte rezultatul coborârii nivelului mării în Depresiunea Mării Negre. 
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PROCESE GEODINAMICE CARE AU INFLUENłAT ACTIVITATEA ARIILOR 
SURSĂ DE MATERIAL DETRITIC ALE BAZINULUI DACIC 

Gabriela Polonic 

Institutul de Geodinamică « Sabba Stefănescu » al Academiei Române 
 
 

1. Introducere. 
 

 In lucrarea de faŃă vom prezenta: modelul de evoluŃie tectonică a Bazinului Dacic 
şi definirea caracteristicilor structurale; studiul energiei de relief a unităŃilor orogenice din 
vecinătatea Bazinului Dacic şi constituirea nucleelor cu rol de arii sursă; evoluŃia 
aportului de material detritic al ariilor sursă; dinamica evolutivă a centrelor majore de 
acumulare sedimentară; relaŃiile genetice dintre locaŃiile ariilor sursă din zonele 
orogenice învecinate cu bazinul Dacic şi principalele linii tectonice. 
 In acest sens, vom folosi cu precădere studiile privind dinamica neogenă a 
blocurilor crustale din arealul de interes (Polonic, 2000). Acestea vor fi completate cu 
date privind dinamica recentă, reieşite din Harta mişcărilor verticale recente (Zugrăvescu 
et al., 1998; 1999; 2000), hartă construită prin interpolarea rezultatelor măsurătorilor de 
nivelment de înaltă precizie, obŃinute în perioada 1893-1994, pe fondul structural regional 
 

2.Cadrul structural. 
 
Structura geologică a României este rezultatul interacŃiunii Plăcii Europene cu 

două compartimente litosferice din sud, Moesic şi Intra-Carpatic. Trecerea de la regimul 
predominant distensional desfăşurat în Triasicul mediu-superior, Jurasicul mediu-
Tithonic (Săndulescu, 1976; 1980) la un regim de compresiune şi de închidere treptată a 
domeniului oceanic, are drept cauză principală deschiderea Oceanului Atlantic. Procesul 
a provocat mişcarea diferenŃială relativă a Africii faŃă de Europa şi apropierea acestora în 
lungul ariei mobile tethisiene, conducând la formarea lanŃurilor cutate (Săndulescu, 
1984). 
 Compresiunile mezocretacice, fini cretacice şi fini terŃiare  au condus, pe rând, la 
închiderea zonelor oceanice, prin obducŃie şi deformare, apoi la forfecarea şi imbricarea 
în pânze de şariaj a părŃii externe a marginii continentale. Astfel, din convergenŃa 
compartimentelor litosferice menŃionate, Placa Europeană şi cea Moesică, începând cu 
ApŃianul târziu (110 M.a.), printr-un proces de subducŃie, urmat de un proces de coliziune 
continentală în timpul Miocenului, ambele asociate cu scurtări, a apărul Orogenul 
Carpatic, şariat peste un vorland intens cutat, constituit din Platformele Europeană, 
Scitică şi Moesică. Din interacŃiunea mutuală a Blocului Moesic, în translaŃie vestică şi a 
Blocului Intra-Carpatic, în translaŃie estică şi rotaŃie în sensul acelor de ceasornic,în 
timpul compresiunilor cretacice şi miocene, facilitate de existenŃa unor fracturi 
transcurente, au rezultat cele două curburi ale lanŃului carpatic (Săndulescu, 1984). De 
menŃionat că translaŃia spre nord vest a Blocului Moesic a început odată cu deschiderea 
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Bazinului vestic al Mării Negre, iniŃiată în ApŃianul târziu-Albian şi continuată tot timpul 
Cretacicului şi Cenozoicului (Săndulescu, Visarion, 2000). 
 Procesele de convergenŃă au condus la sudarea parŃială a extremităŃilor sud-
vestice ale Plăcii Europene şi ale Blocului Moesic, limitele dintre acestea fiind acoperite 
de masele şariate ale Orogenului Carpatic. Îngroşarea crustei prin încărcarea cu masele 
şariate până la 40-45 km în lungul CarpaŃilor Meridionali şi până la 50 km în zona de 
Curbură a CarpaŃilor Orientali (Rădulescu,1988; Hauser et al., 2001; Landes et al., 2004) 
au creeat forŃe de flotabilitate în litosferă (Bott, 1990), conducând la ridicarea suprafeŃei 
topografice. 
 RelaŃiile dintre mişcările verticale şi izostazie sunt complicate, relieful suprafeŃei 
fiind greu de explicat numai prin flotabilitate (Werner, Kissling, 1985; Lachenbruch, 
Morgan, 1990). Relieful poate fi rezultatul interacŃiunii dintre procesele termale din 
lungul unui nivel de detaşare intra-crustal, echilibrând deformările dintre crusta 
superioară şi manta, Aceste forŃe sunt exprimate prin mişcări verticale, considerate a 
reflecta comportarea întregului bloc litosferic, până la limita inferioară a crustei, unde 
deformarea casantă trece în cea ductilă. 
 Mişcările epirogenetice au apărut, în deosebi, după ultimele faze orogenice, astfel 
încât după SarmaŃianul terminal CarpaŃii au început să se apropie de configuraŃia actuală. 
Procesul a continuat în timpul mişcărilor atice (limita Miocen-Pliocen, 5,4 M.a.) şi 
rodanice (Pliocen terminal, 3,5 M.a.). 
 Local, în partea externă a Curburii CarpaŃilor Orientali,s a pus în evidenŃă un 
eveniment tectonic corespunzător fazei valahe (Pleistocen timpuriu, 1,60-1,0 M.a.), ce a 
generat cutări şi încălecări cu deplasări minore, în cuvertura pânzei Subcarpatice şi partea 
internă a avanfosei din zona încadrată de două importante falii transcrustale: Intra-
Moesică şi Peceneaga-Camena (Săndulescu, 1988). Aceste deformări au fost urmate de 
mişcări epirogenetice pozitive în zona de curbură, care au durat tot timpul Cuaternarului 
şi s-au prelungit până în prezent (Zugrăvescu et al., 1998; 1999; 2000). 
 Am prezentat această scurtă incursiune în istoria structurală a Bazinului Dacic 
(care acoperă arealul Platformelor Scitică şi Moesică, depunerile neogene constituind 
cuvertura superioară a acestora) dar şi a zonelor înconjurătoare, pentru a înŃelege 
influenŃa factorilor tectonici globali asupra evoluŃiei sale. 
 În cele ce urmează ne vom limita la descrierea proceselor geodinamice din 
cuprinsul Bazinului Dacic şi a ramei sale nordice, Orogenul Carpatic. 
 
 

3. Dinamica neogenă şi recentă a blocurilor tectonice din Bazinul Dacic şi 
rama sa nordică. 

 

Dinamica neogenă a diferitelor blocuri de pe arealul Bazinului Dacic este marcată 
de mişcări tectonice dezvoltate de la sfârşitul Badenianului până în actual, mişcări 
dominant epirogenetice pozitive sau negative. Continuarea acestora în actual, 
generează noi transformări, atât în structură cât şi în relief, tensiunile acumulate 
conducând la apariŃia evenimentelor seismice crustale (Polonic, 2000). 
 3.1. Orogenul Carpatic constitue rama nord-estică a Bazinului Dacic şi luarea sa 
în discuŃie este importantă deoarece reprezintă o arie sursă principală a sedimentelor 
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acumulate în bazin. Formarea orogenului a avut loc după fazele tectogenetice dacidice, 
prin stivuirea pânzelor de soclu (Dacide interne şi mediane) şi după tectogeneza 
moldavidică, prin stivuirea pânzelor de cuvertură, în ramura orientală (Dacidele externe şi 
respectiv Moldavidele). La exterior, s-a dezvoltat avanfosa, ca o depresiune molasică 
miocenă, partea sa internă sprijinindu-se pe elementele lanŃului cutat, iar cea externă fiind 
suprapusă platformei din faŃă. 
 3.1.a. CarpaŃii Orientali. Principala caracteristică a neostructurii în cuprinsul 
acestei unităŃi este migrarea proceselor orogenice spre exteriorul lanŃului carpatic, 
datorită retragerii lespezii litosferice (Doglioni, 1992), tectogeneza moldavică intra-
sarmaŃiană fiind cea care a determinat formarea celei mai externe pânze, pânza 
Subcarpatică. Stivuirea pânzelor dacidice şi moldavidice în Orogenul Carpatic a îngroşat 
semnificativ crusta şi a determinat un răspuns izostatic (Polonic, 2000). 
 Astfel, partea centrală a CarpaŃilor Orientali prezintă o importantă ridicare în 
stadiul neotectonic (Polonic, 2000), începând cu mişcările stirice timpurii (cca. 17 M.a.), 
dovedite prin dispunerea unei mari cantităŃi de pietrişuri piemontane eomiocene, păstrate 
astăzi sub formă de conglomerate în zona estică a Depresiunii Transilvaniei, cu o grosime 
de cca.1800 m. Mişcările de ridicare s-au continuat şi în Pliocen, în faza rodaniană, mai 
intens în  
Dacianul târziu-Romanian, în deosebi în frontul vestic al zonei cristalino-mezozoice, 
dovadă fiind fâşia piemontană rămasă, ulterior acoperită de vulcanite. 
 Curbura CarpaŃilor Orientali a suferit o ridicare importantă în stadiul neotectonic, 
începând cu tectogeneza stirică timpurie şi sfârşind cu cea valahică (Pleistocen timpurie). 
MenŃionăm ridicarea lanŃului muntos, în deosebi în Dacian, ca o consecinŃă a mişcărilor 
rodaniene, ce s-a accentuat în Villafranchian cu o amplitudine totală de cca 2000 m în 
MunŃii Ciucaş. Mişcările neotectonice pozitive, cu o amplitudine de peste 1650 m în 
MunŃii Nemira, 1770 m în MunŃii Vrancei şi Buzăului, 1900 m în MunŃii Ciucaş şi 2506 
m în MunŃii Bucegi-Leaota, pot sugera o viteză medie de ridicare de 1,39-1,10 m/an 
(Lăzărescu, 1972). Ridicarea cu diferite intensităŃi a produs accentuarea suprafeŃelor de 
eroziune, deformaŃii ce înclină spre nord şi sud de axa menŃionată. Analiza neotectonică a 
arătat că ridicările în fliş au fost mai intense decât cele din aria molasică. 
 Dovezi ale mişcărilor de ridicare ale CarpaŃilor în zona de curbură, în Romanian 
şi mai târziu în Pleistocen, sunt date de depunerea pietrişurilor piemontane, păstrate în 
stratele de Cândeşti villafranchiene, prezente în molasa externă la altitudini de 1000 m în 
Măgura Odobeşti, de deformarea teraselor în lungul văilor Prahova şi Teleajen şi de 
amplasarea în Pleistocenul târziu a ultimei faze glaciare, Würm, a gheŃarilor pe înălŃimile 
ce depăşesc 2000 m. Dovezi ale acestei glaciaŃiuni (circuri, lacuri, morene,văi în formă de 
U) s-au păstrat după retragerea gheŃarilor, în urma încălzirii climei la sfârşitul 
Pleistocenului (100.000 M.a.) în MunŃii Bucegi. 
 Reinterpretarea măsurătorilor de nivelment repetat de mare precizie (Zugrăvescu 
et al., 1998; 1999; 2000) a pus în evidenŃă continuarea acestor mişcări de ridicare şi în 
prezent, cu viteze de +1 mm ÷ +2 mm/an în zonele periferice ale masivului CarpaŃlor 
Orientali, valori ce cresc spre zona de curbură până la +5 mm/an (Fig. 3). Valorile 
maxime de +4 mm ÷ +5 mm/an corespund unui sector ce acoperă MunŃii Bucegi şi 
Buzău, în care crusta terestră atinge valori maxime de până la 50 km (Hauser et al., 2001; 
Landes et al., 2004). 
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 Arealele cu energie importantă de relief din MunŃii Nemira, Vrancei, Buzăului, 
Ciucaş, Bucegi-Leaota pot constitui nuclee de arii sursă pentru Bazinul Dacic, 
intensitatea actuală de ridicare fiind tot atât de accentuată şi astăzi.  
 

3.1.b. CarpaŃii Meridionali, caracterizaŃi printr-o dezvoltare masivă a pânzelor de 
soclu aparŃinând Dacidelor Marginale şi Mediane, au fost implicaŃi, după Cretacicul 
târziu în mai multe faze de scurtare: o fază oligocenă târzie-eomiocenă de transpresie 
laterală dextră orientată NE-ENE; ofază de scurtare miocenă medie în lungul unei falii 
transcurente dextre, orientată E-SE şi o fază sarmaŃiană, perpendiculară pe direcŃia 
catenei carpatice, pusă în evidenŃă prin interpretarea profilelor seismice de reflexie 
(Răbăgia, Fülöp, 1994). În timpul Oligocen-Miocenului timpuriu, stiva de pânze de soclu 
a CarpaŃilor Meridionali a fost solzată, în lungul faliilor curbe (Ratschbacher et al., 1993).  
 Ca răspuns al îngroşării crustei prin stivuirea pânzelor de soclu puse în loc, 
CarpaŃii Meridionali au fost afectaŃi de mişcări de ridicare post-badeniene, în deosebi pe 
marginea internă a lanŃului Carpatic (Polonic, 2000). Dovezi ale acestor mişcări 
epirogenetice sunt oferite de intensa denudare: a formaŃiunilor cristaline din masivul 
Făgăraş şi depunerea la baza sa a stivei groase de pietrişuri piemontane ce reprezintă 
conglomeratele badeniene cu o grosime de cca. 1000 m: a formaŃiunilor cristaline din 
masivele Şureanu şi Parâng în timpul fazelor moldavică (intra-sarmaŃiană), atică 
(Pliocenă timpurie) şi valahică (Pleistocen timpurie), cu depunerea pietrişurilor 
piemontane la baza acestor masive, în grosimi de peste 1500 m, printre care se disting 
pietrişurile de Sălătruc. Trebue să amintim că ridicarea MunŃilor Lotru (2200m) a adus la 
suprafaŃă depozite badeniene pe valea Vlădeasa, la o altitudine de 1600 m. Accentuarea 
acestor mişcări, în timpul Cuaternarului, a favorizat depunerea gheŃarilor (circuri, 
morene, văi cu profil in formă de U), în deosebi în MunŃii Făgăraş şi Parâng. Pe baza 
morenelor frontale, s-a afirmat că gheŃarii s-au extins chiar până la altitudinea de 1300 m. 
Amplitudinea mişcărilor neotectonice atinge peste 2500 m la est de valea Oltului. 
 În Holocen, schimbările au constat, mai ales, în modificarea reliefului sub 
acŃiunea modelatoare a agenŃilor externi şi în primul rând a apelor curgătoare, teritoriul 
României fiind în întregime exondat. Precesele de denudare au fost foarte active în 
regiunile cu relief foarte înalt, în timp ce în regiunile joase şi în primul rând în lungul 
râurilor au avut loc acumulări de depozite. Predomină acumulările de origine fluviatilă, în 
lungul şesurilor aluviale, urmate de nisipuri eoliene (dune) care au acoperit diferite unităŃi 
morfologice situate în partea vestică şi estică a Bazinului Dacic.  
 În actual, CarpaŃii Meridionali sunt supuşi unor mişcări de ridicare cu viteze de +1 
mm ÷ +2 mm/an (Fig.3), intensitatea maximă a acestor mişcări fiind observată în MunŃii 
Făgăraş (+2 mm ÷ +5 mm/an) ca şi în zona dintre Rm. Vâlcea şi Câmpulung Muşcel 
(Zugrăvescu et al., 1998; 1999; 2000), zone ce corespund unei grosimi mari a crustei 
terestre (Rădulescu, 1998). 
 Din cele relatate mai sus, reiese prezenŃa clară a unor areale cu energie puternică 
de relief, ce pot constitui nuclee de arii sursă pentru Bazinul Dacic. MenŃionăm în acest 
sens, printre altele, arealul MunŃilor łarcu-Retezat (2500 m), Godeanu (2200 m), Parâng 
(2500 m) Făgăraş, altitudine maximă 2460 m în MunŃii Iezer, a căror viteză de ridicare 
este atât de accentuată şi în prezent. 

3.2. Bazinul Dacic reprezintă, în alcătuirea geologică a României, o unitate 
neogenă majoră, care ocupă o pătrime din teritoriul Ńării, între CarpaŃi şi Bazinul Euxinic. 
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EvoluŃia sa pre-miocenă, miocenă târzie şi cuaternară a condus la depunerea unei 
importante stive de sedimente, care constitue cuvertura sedimentară a mai multor unităŃi 
tectonice din vorlandul carpatic şi anume: Platforma Scitică (Depresiunea Pre-
Dobrogeană) şi Platforma Moesică. 

3.2.a. Platforma Scitică (Depresiunea Pre-Dobrogeană), mărginită la nord de falia 
BistriŃei iar la sud de falia Trotuş- Sf. Gheorghe, reprezintă o arie coborâtă a 
fundamentului epipaleozoic. Fundamentul, de vârstă caledoniană-cadomiană, suportă o 
stivă groasă de depozite mezozoice, acoperite sporadic de depozite sarmaŃian-cuaternare, 
cu grosimi cuprinse între 2000-4000m. Acestea descriu în zona Bârladului un sinclinal, 
cu căderi în trepte spre nord, dar mai accentuate spre vest, printr-un sistem de falii. 

Stadiul neotectonic, început în Bessarabian, s-a caracterizat prin mişcări 
negative, ce au condus la conturarea unei zone de coborâre, instalată în cea mai mare 
parte pe Depresiunea jurasică a Bârladului. Continuarea mişcărilor de coborâre până în 
Cuaternarul târziu este susŃinută de modificarea reŃelei hidrografice ca şi de eroziunea 
prezentă în sectorul conturat de valea Bârladului. 

În actual, mişcările de coborâre dintre văile Bârlad şi Siret au valori ale vitezelor 
ce cresc spre Orogen (-1mm ÷ -1,8mm/an) şi descresc spre sud-est (-3 mm). 

3.2.b. Platforma Moesică, delimitată spre est faŃă de unitatea adiacentă, Orogenul 
Nord Dobrogean, prin falia Peceneaga-Camena (FPC), este cunoscută ca o platformă 
epipaleozoică, cu o constituŃie diferită a fundamentului în cele două sectoare separate de 
falia Capidava-Ovidiu (FCO): şisturi verzi caledoniene în sectorul dobrogean şi 
metamorfite precambriene la vest. Cuvertura sedimentară este depusă în patru cicluri de 
sedimentare: Cambrian târziu-Westfalian, Permian-Triasic, Jurasic-Cretacic şi TerŃiar, 
grosimea sa prezentând mari variaŃii. 

Platforma Moesică îşi începe ciclul neotectonic în Badenianul târziu, după un 
lung interval de exondare şi eroziune instalat la sfârşitul Mezozoicului, prin mişcări 
verticale descendente, concretizate în sedimentarea noilor depozite de cuvertură, de 
vârstă badenian-cuaternară, ce acoperă succesiv suprafaŃa de eroziune post-cretacică, 
începând din nord spre sud. 

În intervalul Badenian-Pleistocen, mişcări slabe de coborâre au avut loc până la 
paralela localităŃii Slatina (falia Slatina) iar în intervalul SarmaŃian-Pleistocen acestea s-
au extins spre sud.(Polonic, 2000). La începutul Cuaternarului s-a instalat un regim 
fluviatil, urmat de unul lacustru. Începând cu Pleistocenul târziu, aria de sud a platformei 
(Bazinului Dacic) a fost afectată de mişcări de ridicare până în actual, spre deosebire de 
aria de la est de valea Argeşului care a fost afectată de mişcări negative în timpul 
Pliocenului şi Cuaternarului (Polonic, 2000). 

SubsidenŃa atinge valori maxime în Depresiunea Focşani, o arie a avanfosei 
externe suprapusă Platformei Moesice. Această arie a avanfosei, situată în apropierea 
zonei de subducŃie pre-miocenă orientată spre vest, prezintă caracteristicile tipului 
specific de avanfosă legat de acest tip de subducŃie, opus fluxului de manta, cum ar fi: 
rate de subsidenŃă ridicate (> 1600 m/M.a.), ca şi migrarea spre exterior, spre est, a 
depocentrilor (Doglioni, 1992; Tărăpoancă et al., 2003). Formată ca rezultat al 
compensării izostatice la îngroşarea tectonică a crustei (cca 50 km), subsecventă 
coliziunii continentale şi coborârii puternice a fragmentului corespunzător Platformei 
Moesice în zona de curbură, prin flexură sub încărcarea cu sedimente, asociată cu 



VII. Factori care au controlat dezvoltarea Bazinului Dacic 

 ______________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

BAZINUL DACIC.  ARHITECTURĂ SEDIMENTARĂ, EVOLUłIE, FACTORI DE CONTROL 
 

315 

retragerea lespezii subduse, “Depresiunea Focşani” se caracterizează printr-o adâncime 
proporŃională cu grosimea crustei continentale (stiva de sedimente badeniană-cuaternară, 
depusă ca o consecinŃă a mişcărilor continui de coborâre atinge 9000m) ca şi printr-un 
monoclin cu o înclinare mai mare de 10°. 

În imaginea mişcărilor recente verticale (Zugrăvescu et al., 1998), sectorul central 
al Platformei Moesice (Bazinului Dacic), apare ca o zonă stabilă, marcată de arii întinse 
în ridicare, cu izoliniile de 1 mm/an viteză alungite est-vest. În cuprinsul acestora, există 
arii mai restrânse, în care mişcările de ridicare pot atinge viteze de +2 mm/an (la sud de 
Slatina, la est de Bucureşti, la vest de Giurgiu) sau chiar de +3 mm/an în zonele Fundulea 
şi sud Bucureşti. TendinŃa de alungire est-vest a ariilor de ridicare menŃionate dovedesc 
influenŃa factorilor structurali, şi anume faptul că aceste mişcări sunt controlate de falii 
longitudinale ce traversează platforma. 

Sectorul Dacic estic este caracterizat prin mişcări de coborâre constante, cu 
intensităŃi maxime în arii adiacente Dunării. ConfiguraŃia izoliniilor urmăreşte o direcŃie 
NV-SE, controlată de orientarea fracturilor majore , Capidava-Ovidiu şi Peceneaga-
Camena, a căror activitate prezentă este dovedită şi de seismicitate (Polonic, 1986; 1988; 
Zugrăvescu, Polonic, 1997; 2003). Regimul mişcărilor de coborâre este menŃinut, cu 
viteze de –3 mm/an, într-o zonă de subsidenŃă cuprinsă între Balta Albă-GalaŃi, solidară 
cu depresiunea platformică Focşani. 

Contactul dintre compartimentele platformice central şi estic cu aria carpatică este 
caracterizat prin mişcări diferenŃiale de coborâre şi respectiv de ridicare, ce urmăresc în 
adâncime traseul Liniei Pericarpatice.MenŃionăm, astfel, marginea estică a Depresiunii 
Focşani, în afara zonei de curbură, apoi falia Bărăitaru iar spre vest aliniamentul S 
Ploieşti-Găieşti-Piteşti, unde se identifică parŃial cu direcŃia faliei Tinosu. Există elemente 
care dovedesc că faliile geologice menŃionate au fost activate în stadiul neotectonic, 
activitatea lor favorizând o substanŃială îngroşare a formaŃiunilor meoŃiene-pleistocene în 
lungul traseelor acestora. 

Sectorul Dacic vestic se caracterizează printr-o zonă întinsă, de la Craiova spre 
NV, afectată de mişcări de coborâre, cu viteze de –2 mm/an. Intensitatea mişcărilor de 
coborâre se atenuează spre SV, într-o arie apropiată de Dunăre, zona dintre Tr. Severin şi 
Calafat apărând chiar ca o zonă de stabilitate relativă . 

Corelarea dintre sectoarele vestic şi central ale Bazinului Dacic, caracterizate prin 
izolinii cu orientări şi valori diferite se realizează cu ajutorul fracturii Craiova, orientată 
NV-SE. Falia este cunoscută geologic şi limitează la est un mic horst, care prin ridicarea 
în Neogen, a dus la acoperirea sa cu un strat redus de termeni plioceni. În actual, 
activitatea faliei este susŃinută de o slabă activitate seismică (M ≤ 3,4, Polonic, 2000). 
  

4. Sistemul de fracturi active, din stadiul neotectonic până în prezent. 
  

Studiul dinamicii neogene a diferitelor blocuri tectonice a condus la date privind 
relaŃiile dintre acestea, privind natura şi activitatea sistemului de fracturi ce le separă. 
 Descifrarea tipului de mişcări crustale verticale s-a realizat pe baza studiului 
distribuŃiei formaŃiunilor geologice neogene pe întreaga grosime a stivei de sedimente din 
ariile depresionare şi din cuvertura redusă de pe zonele exondate, dându-se o atenŃie 
deosebită analizei grosimii formaŃiunilor sedimentare precum şi apariŃiei sau dispariŃiei 
unor orizonturi reper. S-a insistat asupra modului de complexare a metodelor geologice 
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cu cele geofizice cât şi cu cele geomorfologice, care pot oferi în plus date asupra direcŃiei 
şi amplitudinii mişcărilor tectonice. 
 Datele obŃinute asupra dinamicii neotectonice a compartimentelor crustale, 
completate cu cele referitoare la dinamica recentă, bazate pe măsurătorile de nivelment 
repetat de mare precizie în lungul poligoanelor de diferite ordine ce traversează blocuri 
crustale antrenate în mişcări verticale, au scos în evidenŃă sistemul de fracturi şi au 
permis conturarea fracturilor active până în prezent, cu o importanŃă deosebită în 
seismicitate. 
 Selectarea fracturilor cu extindere regională, din multitudinea celor ce separă 
numeroasele blocuri din această regiune atât de tectonizată, s-a realizat prin folosirea 
informaŃiei din forajele adânci, din profilele seismice de reflexie şi refracŃie, pentru a 
extrapola datele în adâncime. Activitatea prezentă a faliilor a fost evidenŃiată, pe lângă 
descrierea dinamicii neogene şi recente, prin relaŃia faŃă de distribuŃia spaŃială a 
seismicităŃii crustale (Constantinescu, Mârza, 1980; Radu, Polonic, 1982; Mârza et al., 
1997; Oncescu et al., 1999). Tipul de mişcare pe falie a fost stabilit prin studiul 
mecanismelor în focar ale seismelor (Radu, Oncescu, 1980-1981; Mândrescu et al., 
1997).  

Vom descrie, în cele ce urmează, principalele fracturi dovedite active în stadiul 
neotectonic şi până în prezent. 
 Falia BistriŃei (FB), constitue, conform datelor geofizice şi de foraj, limita de 
acoperire a fundamentulului carelian rigid al Platformei Moldoveneşti de către  
fundamentul cutat paleozoic al Platformei Scitice. In stadiul neotectonic, fractura separă 
două regimuri de mişcări: de ridicare cuaternară spre nord, în Platforma Moldovenească 
şi de coborâre pliocenă a Platformei Scitice, cu depunerea depozitelor terŃiare, ce 
completează stiva mezozoică în umplutura Depresiunii Pre-Dobrogene. 
 In prezent, falia separă (Fig.3) un compartiment nordic depresionar, cu mişcări de 
coborâre, ale căror viteze cresc de la 0 mm în est, până la –2mm/an în apropierea 
orogenului, faŃă de compartimentul sudic afectat de mişcări negative cu viteze de –1mm 
÷ -2mm/an, valorile maxime observându-se pe arealul dintre faliile Bârlad şi BistriŃa 
(Zugrăvescu et al., 1998; 1999; 2000). 
 Falia Trotuşului (FT), pusă în evidenŃă gravimetric prin configuraŃia deosebită a 
anomaliei Bouguer conturată în arealul estic al zonei (Botezatu et al., 1965) şi confirmată 
seismometric, marchează contactul dintre Platforma Scitică (Depresiunea Pre-
Dobrogeană) şi unităŃile sudice, Platforma Moesică (PM) şi Promontoriul Nord-
Dobrogean (PND). 
 Formată în Jurasic, falia a rămas activă până în Actual, favorizănd mişcări de 
subsidenŃă până în Pliocenul târziu în nord, în Depresiunea Pre-Dobrogeană şi până în 
Pleistocenul timpuriu în sud . 
 In prezent, FT separă în nord un sector în coborâre cu -1mm÷-2mm/an faŃă de un 
sector sudic cu o coborâre mai accentuată spre orogen (-2mm ÷ -3mm/an). 

Activitatea faliei este susŃinută şi de concentrarea în lungul său a unor evenimente 
seismice cu ML ≤4,6, a căror adîncime focală creşte spre vest de la 30 la 40km (Polonic, 
1986; 1988; 2000). 
 Falia Peceneaga-Camena (FPC) important accident tectonic orientat NV-SE 
(Mrazec şi Pascu, 1912; Macovei, 1912), după care sectorul central dobrogean al 
Platformei Moesice, cu fundament la zi de şisturi verzi, încalecă peste depozitele 
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paleozoice ale Orogenului Nord Dobrogean, prinzând sub planul de încălecare şi 
depozitele mezozoice ale Sinclinalului Cârjelari-Camena. 
 Traseul faliei, ce se prelungeşte şi la vest de Dunăre, a fost pus în evidenŃă de 
prospecŃiunea seismometrică, de-a-lungul profilului internaŃional II (Constantinescu et 
al., 1976; Rădulescu et al., 1976), care a precizat poziŃia aproape verticală a planului de 
falie şi dezvoltarea sa pe adâncime până la baza crustei, unde s-a conturat o denivelare a 
discontinuităŃii Mohorovičić cu cca.10km. 
 Datele geologice indică pentru sectorul dobrogean inactivitatea acestei fracturi din 
Paleogen (Hyppolite et al., 1996), dar pe continuarea sa nord-vestică, unde apare asociată 
cu o serie de falii sintectonice (Dinu et al., 2002), diferenŃa de grosime a depozitelor 
pliocene în cele două compartimente ale sale, susŃine reactivarea sa (Polonic, 2000). 
 In Actual, FPC separă la nord un compartiment în coborâre, spre orogen, până la   
-2mm/an, faŃă de compartimentul sudic în coborâre până la –3mm/an, atât spre limita cu  
CarpaŃii (zona Balta Albă) cât şi spre Dunăre. 
 Activitatea recentă a faliei este dovedită şi de dispunerea, pe prelungirea sa nord-
vestică, a epicentrelor seismelor crustale de la est Focşani şi Movileni (ML ≤ 5,2; Fig.4). 
Mişcarea pe falie este transcurentă senestră, conform soluŃiei mecanismului focal al 
seismului din 1992.06.03, planul de ruptură, orientat 136° fiind paralel cu direcŃia 
fracturii (Polonic, 1996; 1998; 2000). 
 Falia Capidava–Ovidiu (FCO), pusă în evidenŃă în Dobrogea de sud, la Ovidiu, a 
fost continuată apoi spre NV de Dunăre, prin lucrări seismometrice.  

După distribuŃia cuverturii platformice în Dobrogea  de sud, FCO a fost activă în 
Paleozoic, Mezozoic şi Cenozoic, transgresiunile din LuteŃian, Badenian târziu şi 
Bessarabian nedepăşind traseul faliei (Ionesi, 1994). 

In Actual, falia separă două compartimente cu mişcări crustale verticale recente 
negative, cu valori diferite: în nord un compartiment cu mişcări de coborâre mai 
accentuate, viteze de –3mm/an în zona Balta Albă şi un compartiment sudic, cu mişcări 
de coborâre ce ating maximum –2mm/an în apropierea faliei şi la vest de Hârşova (Fig.3). 
 Activitatea recentă a faliei este dovedită şi de dispunerea unor epicentre ale 
cutremurelor crustale, la Hârşova (ML = 3,0) şi spre NV, până la Rm.Sărat (ML ≤ 5,6, 
Polonic, 1988; 2000). Semnalăm de asemeni, venirile de apă fierbinŃi, în lungul 
segmentului nord-vestic al faliei, în sondele de la Bordeiul Verde, Oprişeneşti, 
Ghergheasa, la adâncimi cuprinse între 1300 m-2000 m, cu temperaturi de 50°-60° şi 
debite de 2,4 – 3,4 l/sec. 

Falia Intra-Moesică (FIM), (Săndulescu, 1984) traversează sectorul nordic al 
Platformei Moesice, între Marea Neagră, zona Şabla, pe teritoriul Bulgariei (Darakciev, 
1963) până sub Pânza Getică, în nord vest. Pusă în evidenŃă prin prospecŃiunea seismică 
în zona Gruiu-Greci, la NE de Bucureşti (Burcea et al., 1965), falia a fost continuată, spre 
nord-vest până la Câmpulung (Rădulescu et al., 1976) pe baza datelor seismologice, 
continuare confirmată şi pe baza datelor magnetice, ce marchează o schimbare clară a 
configuraŃiei anomaliei ∆Ta (Visarion et al., 1988). 

Fractura prezintă un caracter compozit. In afara mişcărilor pe verticală, ce au 
creeat în compartimentul nord-estic o săritură de cca 600m la baza Neogenului şi de cca 
200m la un reper din Pliocenul superior, falia a favorizat translaŃii orizontale succesive, 
mai întâi dextre, până la sfârşitul Cretacicului, când zona de subsidenŃă a CarpaŃilor 
Meridionali a fost închisă, apoi de transcurenŃă senestră (Săndulescu,1984), activă până 
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în prezent (Zugrăvescu, Polonic,1997), pusă în evidenŃă prin mecanismele în focar ale 
cutremurelor de la Câmpulung-1969.04.12, ML ≤ 5,2 (Constantinescu et al., 1971) şi 
Şabla-1956.06.30, ML ≤5,2 (Enescu, Ionescu-Andrei, 1963). 

Fractura concentrează în lungul său o serie de arii seismice crustale, multe 
din replicile seismului din 4 martie 1977 fiind dispuse în sectorul nordic al acesteia 
(Cornea şi Polonic, 1979). 

Dovezi ale reactivării segmentului central nordic al faliei, după cutremurul 
vrâncean din 4 martie 1977, au constat dintr-o serie de modificări ale terenului (Cornea et 
al., 1980):  

-apariŃia unei falii transversale, cu deplasare laterală de câŃiva centimetrii, pe 
drumul ce leagă Moara Vlăsiei cu Lipia, în apropiere de podul peste valea Cociovaliştea, 
la vest de Lacul Căldăruşani;  

-apariŃia unor izvoare fierbinŃi în raza localităŃii FierbinŃi şi încălzirea apei în mai 
multe fântâni din zonă;  

-apariŃia a trei mici cratere produse de erupŃii de gaze, la 1km NV de sonda de 
explorare săpată la Lipia, pe un aliniament NV-SE, în apropierea şi pe direcŃia FIM. 

In afara fracturilor transversale majore descrise, arealul Bazinului Dacic este 
străbătut de o multitudine de falii transversale şi longitudinale, cu o extindere mai redusă. 
O serie de falii longitudinale , paralele, ce produc coborârea fundamentului cristalin spre 
nord-vest s-au dovedit active prin cumularea, în lungul lor a unor zone seismice crustale . 
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1.Evolutia tectonica a zonei de vest a Bazinului Dacic 

 

1.1 Caracteristici structurale 

 

Un număr important de profile seismice prin Bazinul Dacic au fost realizate 
în ultimele decade şi au determinat recunoaşterea unor importante structuri geologice, ce 
s-au format în timpul TerŃiarului şi la începutul Cuaternarului, ca rezultat al convergenŃei 
CarpaŃilor Meridionali şi al evenimentelor ce au urmat. Cinematica acestor structuri este 
complexă şi prezintă schimbări, atât laterale, cât şi temporale. Descrierea noastră este 
bazată pe interpretări geologice publicate şi nepublicate ale unor profile seismice 
orientate aproximativ nord – sud. Pentru simplificare, zona studiată va fi divizată în patru 
domenii, de la vest la est (fig. 1.1): (1) între Valea Dunării şi Valea Motrului, (2) între 
Valea Motrului şi Valea OlteŃului, (3) între Valea OlteŃului şi Valea Oltului şi (4) între 
Valea Oltului şi Valea DâmboviŃei. 

 
1.1.1. Sectorul cuprins între Valea Dunării şi Valea Motrului 
 
O caracteristică a acestei zone este prezenŃa unor falii normale extinse, în general 

de orientare NE – SV, care deplasează stratele începând din Cretacic şi până în Paleogen (Fig. 
1.2). Primele formaŃiuni în cadrul cărora pot fi recunoscute schimbări de grosime controlate de 
falii sunt de vârstă paleogenă. Extensia a continuat în timpul Miocenului inferior şi a luat sfârşit 
probabil în timpul Burdigalianului inferior. PuŃinele date disponibile se referă la sedimente clastice 
grosiere Burdigalian inferioare şi medii, care formeaza onlap-uri in zonele de escarpament din 
acoperisul faliilor normale, având, astfel, un caracter postextensional. Faliile sunt, în general, 
paralele cu margine curbarata a orogenului şi sunt prezente spre nord-est, până în zona Văii 
Oltului (Fig. 1.1). Sedimentele Burdigalian inferioare şi medii ating grosimile maxime de 2000 m 
de-a lungul unei depresiuni alungite pe direcŃie ENE – VSV (Depresiunea Zegujani), iar spre sud 
se găsesc până în zona Bulbuceni (limita de transgresiune sudică  Burdigaliană din industria de 
petrol). 

Întregul sistem extensional este parŃial inversat, inversiunea fiind 
reprezentata prin falii inverse de unghi mare (high-angle reverse faults), care par să fie 
interconectate în adâncime si asociat, rotaŃii de strate pe aceste falii inverse. Faliile 
trunchiază succesiunea sedimentară până la SarmaŃianul inferior şi sunt acoperite de 
depozite SarmaŃian superioare. Aceste caracteristici demostrează un regim tectonic 
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transpresional în timpul SarmaŃianului, caracterizat de structuri in floare pozitive (Fig. 
1.2).  

 
1.1.2. Sectorul cuprins între Valea Motrului şi Valea OlteŃului 
 
Faptul că extensia a avut loc înainte de Burdigalianul superior este demonstrat 

către est, în zona cuprinsă între Văile Motrului şi Jiului (Fig. 4, secŃiuni II, III şi IV). Falii 
extensionale, ce se pot observa în linii seimsice nepublicate, prezintă direcŃia generală ENE – 
VSV şi sărituri mai reduse decât cele observate în partea de vest. Apar falii inverse şi de 
încălecare, ce devin mai importante în zonele estice. Inversarea faliilor normale şi activarea unor 
noi falii de încălecare, ce dau naştere frecvent unor structuri de tip fault-propagation-fold indică o 
tectonică de compresiune. Umplutura bazinului, cu o grosime de peste 2000 m, este lipsită de 
formaŃiuni de vârstă Paleogen – Miocen inferior, acestea fiind erodate şi transportate spre sud-
vest, pe Platforma Moesică. DirecŃia principalelor falii de încălecare din această zonă este NV – 
SE (Fig. 1.1) şi, prin urmare, mult oblică faŃă de faliile normale, mai vechi. Forma de pană 
subŃiată spre sud a sedimentelor burdigaliene este determinată parŃial de structurile extensionale 
anterioare, dar este, de asemenea, rezultatul îngroşării datorită încălecării şi subsidenŃei 
flexurale. Cele mai multe falii de încălecare sunt sigilate de depozite badeniene, ce marchează 
astfel finalul fazei compresionale.  

În timpul SarmaŃianului, activitatea tectonica s-a rezumat la dezvoltarea faliilor de 
încălecare de unghi mediu, cu înclinare spre nord, care sunt probabil conectate în adâncime cu 
falii normale verticale sau subverticale, cu înclinare spre nord (Fig. 1.3). Falii de strike-slip, mai 
importante, s-au dezvoltat şi au format structuri transpresionale de tip floare. În timpul dezvoltării, 
acestea au influenŃat sedimentarea în zonele adiacente. Faliile trunchează depozitele din 
intervalul SarmaŃian superior – MeoŃian inferior. Depozitele sarmaŃiene formeaza onlap-uri pe 
ambele părŃi ale structurilor de tip floare, iar variaŃiile de grosime demonstrează vârsta 
sarmaŃiană a deformării de tip strike-slip. În secŃiuni seismice interpretate, structurile apar 
înclinate spre forland, datorită unui puternic caracter transpresional. Harta arată că direcŃia faliilor 
este VNV – ESE in partea de nord şi devine treptat NV – SE spre sud. Duplexuri de strike-slip 
sunt frecvente de-a lungul faliilor principale la łicleni, Bulbuceni şi Bustuchini (Fig. 1.1), precum şi 
în alte zone.  

   
1.1.3. Sectorul cuprins între Valea OlteŃului şi Valea Oltului 
 
SecŃiunile seismice interpretate din această zonă (Fig. 1.4) aduc, de 

asemenea, dovezi privind tectonica burdigaliană. Se observă mai multe falii inverse de 
unghiuri medii spre mari, ce afecteaza inclusiv stratele burdigaliene. De regulă, ele se 
unesc în adâncime cu falii de unghi mare, falii normale cu inclinare spre hinterland sau cu 
falii de încălecare cu vergenta spre froreland. Lateral, este frecventă inversiunea faliilor 
normale mai vechi. Depozitele burdigaliene au o geometrie pronunŃată de tip pană, care 
este compatibilă cu procesul de încălecare, ce a afectat în mai mare măsură acest sector. 

Structurile predominante ce se găsesc în acestă zonă sunt determinate de 
deformările sarmaŃiene. Depozitele anterioare SarmaŃianului inferior au fost încălecate peste cele 
mezozoice şi, mai departe, spre sud, peste sedimentele SarmaŃian medii şi superioare ale 
Platformei Moesice. Un detaliu al încălecării frontale de-a lungul profilului V este prezentat în Fig. 
6. Se poate observa încălecarea pre-sarmaŃian inferioară, dezvoltarea bazinului secundar 
burdigalian superior – badenian de tip piggyback, înclinat de deformările sarmaŃian superioare, 
precum şi sigilarea pliocenă a sistemului de încălecare. DirecŃia încălecării frontale este E – V 
(Fig. 1.1), sugerând o direcŃie de transport N – S. S-au format zone importante cu tendinŃa de 
trecere de la strike-slip la deformaŃii transpresionale pe direcŃia NV – SE; în unele cazuri, precum 
în zonele de vest, poate fi demonstrată o reactivare a structurilor burdigaliene. Două astfel de 
aliniamente cu tendinŃă NV – SE pot fi definite în această zonă şi sunt vizibile în secŃiunile 
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seismice interpretate: una aproape de limita de nord a bazinului şi alta, mai importantă, în poziŃie 
mediană, cu ridicare semnificativă, în zona Româneşti – Zărneşti (Fig. 1.4 şi 1.5). Ultima dintre 
acestea formează o importantă structură de tip floare, înclinată spre forland prin transpresiune 
dextră şi avansare către platformă. Această structură de strike-slip separă două depocentre 
distincte la nivelul SarmaŃianului superior – Pliocenului inferior, sugerând faptul că activitatea ei a 
continuat până la începutul Pliocenului. 

 
 
1.1.4. Sectorul cuprins între Valea Oltului şi Valea DâmboviŃei 
 
Zona cea mai estică, dintre văile Oltului şi DâmboviŃei, este caracterizată de 

o creştere dramatică în lăŃime a penei orogenice, ce atinge în jur de 80 km (Fig. 1.6). 
Principala încălecare frontală păstrează o direcŃie E – V şi este acompaniată de un mare 
număr de falii inverse, mai mici (Fig. 1.6). Similar cu sectorul precedent, depozite 
burdigaliene şi mai vechi sunt încălecate peste sedimentele din intervalul Mezozoic – 
SarmaŃian mediu ale Platformei Moesice. Depozitele burdigaliene – sarmaŃian inferioare 
sunt, în mod clar, îngroşate corespunzător cu încălecarea principală. 

Zonele de falii de strike-slip şi transpresiune sunt comune şi au o direcŃie 
NV – SE (Fig. 1.1 şi 1.6). Ele formează adesea structuri ridicate, ca în zona Săpunari – 
Lăunele, unde depozitele paleogene definesc două bazine de sedimentare distincte, de 
vârstă SarmaŃian superior – Pliocen inferior, peste care sunt suprapuse sedimente MeoŃian 
inferioare. Zona ridicată este delimitată de falii inverse, de unghi mare, spre forland şi de 
falii normale spre hinterland. În timp ce prelungirea acestor falii în adâncime este dificil 
de trasat, considerăm că ridicarea Săpunari – Lăunele reprezintă o structură 
transpresională, uşor rotită către forland. În timp ce cea mai mare parte a deformării a 
încetat în timpul SarmaŃianului superior, încălecări locale în frontul pânzei, incalecari 
secundare cu vergenta spre hinterland (backthrust-uri) şi cutări locale, s-au concentrat în 
special spre limita nordică a bazinului şi au persistat în timpul Pliocenului.  

Spre est, o falie crustală majoră, pe direcŃia NV – SE, Falia Intramoesică, 
separă Depresiunea Getică de Forlandul CarpaŃilor Orientali (Fig. 1.1). Falia, definită ca 
o falie crustală mai veche, indică o reactivare importantă în timpul Neogenului 
(Săndulescu, 1988). Deplasarea dextră semnificativă este demonstrată de către profilele 
seismice interpretate şi este compatibilă cu alte zone de strike-slip cu tendinŃă NV – SE, 
descrise mai sus. Este posibil ca Falia Intramoesică să fi avut un rol important în 
deplasarea spre sud-est a zonei de curbură a CarpaŃilor. Deformarea pliocenă se observă, 
de asemenea, la est de Falia Intramoesică (Fig. 1.6), şi devine din ce în ce mai intensă 
spre est, spre zona de curbură (Hyppolite şi Săndulescu, 1996).Compresiunea Pliocena a 
jucat un rol important si in formarea structurilor diapire din zonqa frontala a sistemelor de 
incalecari ingropate (Fig. 1.7). 

 
1.2 Evolutia structurala si sedimentologica a zonei vestice 

a Bazinului Dacic 
 
Arhitectura actuala a Bazinului Dacic este rezultatul unei evolutii complexe 

atat la nivel structural cat si sedimentologic, fiind recunoscute patru mari episoade in 
timpul Tertiarului: transtensiunea din Miocenul Inferior, invesiunea pozitiva din 
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Miocenul Mediu, transpresiunea din Miocenul Superior (Intra-Sarmatian) si regimul de 
strike-slip din Pliocen. 

 
1.2.1. Transtensiunea din Miocenul Inferior si sedimentarea sin-rift. 
 
In timpul acestei perioade  Bazinul Dacic isi  incepe  evolutia tectonica si 

sedimentologica distincta, suprapus peste anterioare ale Platformei Moesice. Inceputul 
subsidentei Miocene se face in conexiune cu  structuri transtensionale la scara regionala, 
structuri ce pot  pot fi observate de-a lungul intregului bazin, acest regim fiind 
caracterizat in principal prin falii normale cu inclinare mare. Directia faliilor se schimba 
de la NE-SW in W la WNW-ESE in E, sedimentele sintectonice asociate avand 
depocentrul in zona intermediara. Latimea bazinelor extensionale descreste gradual catre 
marginile estice si vestice ale bazinului, unde distante mai mari pot fi recunoscute in 
lungul faliilor normale individuale. Asociat miscarilor extensionale pe aceste falii 
normale se poate recunoaste componenta de decrosare anteitetica din campul 
transtensional pe baza rotatiilor observate in stratele din culcusul faliilor. Varsta exacta a 
deformatiilor transtensionale ramane inca de studiat, datorita incertitudinilor in datarea 
primelor secvente sin-rift. Totusi aceasta varsta este constransa de datarea depozitelor 
Oligocene din culcusul faliilor normale si de datarea foarte exacta a celei de-a doua 
secvente intectonice de varsta Burdigalian mediu  (rift climax-secv 3 si 4). 

In aceasta perioada de timp sedimentarea a avut un caracter clar sintectonic, 
cu o rata mare a subsidentei vizibila in secventele 1-5. Sedimentarea a avut un control 
tectonic puternic, depunerea fiind similara cu modelul Prosser (1993), care presupune un 
control eustatic mic. Aceasta interpretare este sustinuta de variatiile laterale ale system 
tract-urilor (cortegiilor sedimentare): pre-rift, initierea riftului si rift climax; care 
urmaresc controlul tectonic in lungul faliilor normale. Variatia laterala poate fi 
demonstrata de alungul profilelor seismice interpretate prin migrarea in timp a 
configuratiilor seismice de tip hummocky ale stadiului de initiere a riftului si ale 
suprafetelor downlap ale rift climax-ului. Ca o consecinta  secvenetele  seismice 1,2,3,4,5 
reprezinta system tract-uri controlate tectonic iar limitele lor reprezinta discordante 
controlate tectonic. 

Conform interpretarilor anterioare (e.g. Stefanescu et al, 1988), pozitia 
ridicata a culcusului faliilor normale de varsta Miocen Inferior a fost legata de procese de 
sariere, in relatie cu incalecarea Pericarpatica de la sfarsitul Miocenului, care potrivit 
autorilor ar trebui sa urmareasca o tendinta de arcuire spre vest a Carpatii Meridionali, 
intr-o pozitie similara cu faliile normale din vestul Depresiunii Getice. Spre sud 
incalecarea de alungul faliei Pericarpatice ar trebui sa fie transferata catre o decrosare 
dextra in lungul sistemului de falii Timok-Cerna (Royden and Baldi,1988, Sandulescu 
1988). Potrivit acestor autori avanfosa Carpatilor Meridionali devine activa tectonic abia 
la sfarsitul Miocenului, mai departe deformatiile Pliocene au fost restrictionate de cutari 
si incalecari la scara mica. 

Interpretarea spre vest a aliniamentului Pericarpatic si a prelungirii in lungul 
faliei Timok se bazeaza numai pe o singura sonda( Structura Ciovarnasani) unde 
Cretacicul de tip Carpatic se afla din punct de vedere structural intr-o pozitie mai ridicata 
decat Burdigalianul de tip avanfosa. Interpretarile noastre leaga aceste inversiuni 
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structurale de activitatea de sistemul de falii de  strike-slip de sfarsitul Miocenului ce pate 
fi urmarit in partea de vest a zonei studiate. 

Deschiderea unui bazin extensional in vestul Depresiunii Getice este 
sustinuta de argumente ale modelarii geofizice si tectonice. Forma anomaliei Bouguer in 
Carpatii Meridionali al carei minim (-135 mgali) este plasat in mijlocul avanfoei si arata 
cel mai mare contrast de densitate pentru Carpatii romanesti (Szafian,1999), anomalia 
fluxului termic din avanfosa, ca si litosfera termica tanara cu o grosime elastica efectiva 
mica (Matenco, 1997), indica o mare cantitate de sedimente depozitate in timpul si dupa 
un episod tectonic extensional relativ recent.  

 
1.2.2. Inversiunea din Miocenul mediu 
  
In perioada Burdigalian superior – Badenian inferior deformarea se schimba 

catre un regim de stress compresional NNE-SSW (Matenco et all,1997), deformarile 
contractionale fiind bine evidentiate in toata zona vestica a Bazinului Dacic. Structurile la 
scara mare sunt legate in principal de incalecarea  si cutarea pe directie ESE-ENW. Mici 
bazine de piggy-back asociate, pe directia ESE-WNW, pot fi observate in estul si centrul 
bazinului. Sariturile pe aceste incalecari scad de  la NNE catre SSW, iar secventa de 
incalecare este probabil de tip normal, cu propagre catre foreland (foreland-breaking 
sequence). Inversiunea bazinul transtensional existent, a avut loc in special in lungul 
noilor plane de incalecare ce truncheaza faliile normale preexistente. Local, in special in 
zona centrala, inversiunea faliilor normale, cu inclinare NNE, poate fi datata Burdigalian 
Superior. In aceste zone depozitele de sin-rift sunt incalecate peste blocurile basculate 
pre-Miocene. Scurtarea creste inspre Est, unde au fost evidentiate un mare numar de  falii 
de incalecare cu sarituri apreciabile, precum si  cute asociate,formand asociatii te tip 
evantai imbricat cu linie conducartoare in fata.  In aceasta zona gradul mare de contractie 
genereaza anticlinale la scara regionala cu sedimentare sintectonica in intervalul Miocen 
Superior.  

 
1.2.3. Transpresiunea dextra Miocen-Superior 
  
Incepand cu Sarmatianul-mediu se inregistreaza miscari transcurente la 

scara mare. Deformarea este caracterizata in principal de duplex-uri de strike-slip  
transpresive  cu directie NW-SE. Structurile transpresionale cu ridicare importanta sunt 
bine marcate de aliniamentele formate de structurile petrolifere, bincunoscute din  
industria petrolului, cum ar fi Piscul Stejarului-Ticleni, Colibasi-Bustuchini. Un sistem 
principal de strike-slip (Jiu-Balteni-Ticleni-Piscul Stejarului) observabil pana la 7s TWT 
pe liniile seismice, separa zone cu cinematica diferita. In timp ce spre vest deformarea 
este legata de structurile transpresive pe directie NNW-SSE, in zona de est miscarea 
transcurenta pe directia NW-SE este contemporana cu reactivarea la scara mare a 
incalecarilor de la sfarsitul Burdigalianului pe directia WNW-ESE la W-E. Incalecarea 
Pericarpatica este principala structura (re) activata in timpul acestei perioade si imparte 
avanfosa deformata in nord (panzele Subcarpatice), de zona nedeformata dezvoltata in 
sud. Structurile de incalecare la scara regionala dezvoltate in acest regim transpresional 
sunt in legatura cu geometria platformei Moesice sub-incalecate. De fapt, panza 
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Subcarpatica ca definire clasica in literatura geologica a fost pusa in loc in timpul acestui 
regim transpresional si poate fi recunoscuta numai  la Est de valea Oltului. 

1.2.4 Strike slip senestru Pliocen Superior 
 
Ultimul episod deformational inregistrat in zona este legat de deformarile 

transcurente senestre pe directie NNE-SSW din timpul Pliocenului superior.Falii 
contemporane conjugate dextre pe directia NE-SW sunt deasemenea observate. Un 
caracter transpresional de mica amploare poate fi definit in lungul faliilor de strike-slip. 
Saritura maedie a faliilor de strike-slip senestre este de ordinul a 3-5 km.  

La intersectia dintre faliile dextre formate in Miocenul Superior si faliile 
senestre formate in Pliocen se apar zone ridicate cu dezvoltare areala semnificativa, bine 
evidentiate de structurile petrolifere: Balteni, Ticleni, Colibasi, Piscul Stejarului. 

 
1.2.5. Modelul sedimentologic al Miocenului mediu-Pliocen. 
 
Datorita variatiilor laterale ale tipurilor structurale, evolutia din perioada 

Miocen mediu-Pliocen a Bazinului Dacic, poate fi impartita in trei modele 
sedimentologice diferite in corespondenta cu zonele tectonice definite in bzain.  

Zona vestica (vest de Valea Jiului) unde deformarile sunt limitate, 
secventele seismice sunt controlate de schimbarile eustatice/climatice. System tract-urile 
nu au trasaturi tipice modelului Vail et all(1977), datorita unei paleomorfologii 
extensionale preexistente, creata de episodul tectonic din Miocenul inferior. In general 
TST-urile aproape ca lipsesc, LSST sunt bine dezvoltate si sunt dominate de configuratii 
paralele in legatura cu transportul lateral. HSST nu progradeaza pe topul LSST-urilor, 
deoarece la cresteri mici ale nivelului eustaitic se produce o importanta migrare laterala a 
depocentrului, data fiind geometria preexistenta cu blocuri basculate. Acest moment 
apare cand zonele ridicate reprezentate de blocurile basculate pre-Miocene devin 
submerse. Compensarea orizontala intre depocentrele HSST-urilor  si LSST-urilor are loc 
la variatii mici ale nivelului de baza. Sedimentele apartinand HSST-ului nu sunt complet 
erodate in timpul perioadelor LSST datorita discontinuitatilor morfologice laterale ale 
bazinului, dar aceste sedimente sunt resedimentate in conuri subaeriene. Acest tip de 
evolutie se atenueaza catre partea superioara pe masura ce structurile extensionale sunt 
acoperite. Controlul tectonic transpresional se limiteaza la corpurile progradante la scara 
locala dezvoltate in jurul ridicarilor transpresionale pe directie NW-SE.  

 In zona central-vestica (vest de valea Gilort) secventele Miocen mediu-
Pliocen sunt conectate genetic cu ridicarile pe directie NW-SE, rezultate in urma 
miscarilor contemporane de strike-slip. Aceste zone ridicate genereaza discontinuitati 
tectonice locale bine marcate prin truncari si onlap-uri simetrice pe ambele flancuri ale 
ridicarii. 

O asemenea discontinuitate reprezinta un marker pentru momentul in care o 
ridicare morfologica este destul de mare pentru a implica o schimbare in geometria 
corpului sedimentar si nu presupune variatii majore de paleobathimetrie. Local corpuri 
mici progradante pot avea ca arie sursa zonele ridicate. Se recunosc aceleasi 
discontinuitati eustatice ca cele din zona vestica, diferente apar numai in zonele tectonice 
active, secventele ramand aceleasi pe marginea sudica, nedeformata a bazinului. 
Asemenea structuri devin importante capcane de hidrocarburi, depozitele pelitice distale 
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inchizand nisipurile litorale. Hartile cu tipurile de terminatii arata juxtapunerea lor peste 
structurile majore transpresionale NW-SE sau N-S. Aceste structuri impart bazinul in 
mici sub-bazine, unde transportul de sedimente este probabil longitudinal spre bazinul 
principal aflat spre SE. 

 In zona central-estica (V de valea Oltului) principalele trasaturi 
sedimentologice sunt legate de dezvoltarea ampla a sintemului de incalecari imbricat pe 
directia E-W, in acelasi timp cu activarea ridicarilor transpresionale pe directia NW-SE.  
Partea inferioara a secventei seismice Sarmatiene este impartita intr-un numar mare de 
system tract-uri “tectonice”, cu un aparent control eustatic. Acoperisul faliilor de 
incalecare defineste o zona morfologica activa de ordinul I si o arie sursa nou formata, 
care este paralela cu marginea bazinului. Asadar urma faliei de incalecare corespunde 
zonei de diviziune a bazinului major in doua sub-bazine. Evolutia este complicata de 
ridicarile de ordin 2 induse de faliile transpresionale orientate transversal pe marginea 
bazinului. Aceste zone permit transferul sedimentelor peste ariile ridicate mentionate mai 
sus. In contrast regimul de sedimentare este caracterizat de variatii eustatice in zonele 
fara ridicari tectonice semnificative. 

 
1.3 Model integrat de evoluŃie tectonică  
 
1.3.1. Cretacic superior – Burdigalian inferior : de la strike-slip la extensie  
 

Datele noastre demonstrează că primele structuri ce s-au format dupa punerea in loc a 
sistemelor de panze din CarpaŃilor Meridionali s-au dezvoltat sub un regim de strike-
slip, caracterizat de o compresiune pe direcŃie NE – SV şi de axele tensionale NV – 
SE. În acest timp, s-au format în special structuri transpresionale în părŃile de nord ale 
zonei studiate, care sunt acoperite de sedimentele cretacice aflate la cotele cele mai 
înalte. Bazinul Brezoi – Titeşti s-a deschis în timpul acestei etape, probabil controlată 
de o falie transtensională senestra, înclinată spre nord. La scară mai mare, aceste date 
sugerează un regim general senestr de strike-slip, de-a lungul unui coridor de 
decrosare, de orientare aproximativă E – V. 

În zona de studiu, tectonica de strike-slip a fost urmată de deformarea de extensie pură 
paleogenă (Fig. 1.8). Momentul începerii extensiei nu este bine determinat, dar 
probabil că a fost între Paleogenul inferior şi Miocenul inferior. Datele structurale de 
care dispunem sunt destul de răspândite, dar arată că axele de tensiune erau pe direcŃie 
NV – SE în sectoarele vestice şi N – S în cele estice. Faliile normale au direcŃia NE – 
SV în partea de vest, unde sunt bine dezvoltate şi, progresiv, capătă direcŃiile VNV – 
ESE şi E – V înspre est. Gradul de intindere crustala tinde să descrească în aceeaşi 
direcŃie. Extensia a controlat variaŃiile laterale de grosime şi facies ale sedimentelor 
pre-Miocene. Principalul bazin extensional era alungit pe direcŃie ENE – VSV. 
Sedimentele bazinului, ce aflorează la est de Valea BistriŃei (Fig. 1.1) au grosimi de 
până la 2000 m, prezintă facies grosier, progradant spre sud şi subsidenŃă foarte rapidă 
în timpul Eocenului (Jipa, 1980, 1982). În prezent, părŃile VSV ale bazinului sunt 
îngropate sub sedimentele mai tinere ale Depresiunii Getice, dar este posibilă o 
corespondenŃă între limita de sud a bazinului şi prelungirea în adâncime a actualei 
Linii Pericarpatice. 
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Extensia Paleogen – Burdigalian inferioară este compatibilă cu rezultatele 
modelării flexurale de-a lungul unui număr de profile în Depresiunea Getică (MaŃenco et 
al., 1997). O puternică descreştere în valorile grosimii elastice efective de la 22 km în 
partea de est la 7.5 km în partea de vest a fost obŃinută pentru nordul Platformei Moesice 
încărcate de încălecarea catre sud a orogenului. Valorile scăzute din partea de vest 
coincid, din punct de vedere spaŃial, cu bazinul extensional descris mai sus. 

 
1.3.2. ContracŃia Burdigalian superioară 
 
Interpretările seismice prezentate demonstrează faptul că această contracŃie a 

afectat întreaga zonă în timpul Burdigalianului superior (Figura 1.8). Datele noastre 
structurale indică o compresie NE – SV şi σ3 compatibil cu direcŃiile NV – SE de 
încălecare şi faliile inverse definite din punct de vedere seismic în Depresiunea Getică. 

ContracŃia Burdigalian superioară a determinat inversarea oblică a bazinului 
extensional, de la o orientare iniŃială ENE – VSV, la orientarea E – V (Fig. 1.1). În 
partea de vest, marginea de sud a bazinului a fost inversată şi umplutura bazinului s-a 
ridicat şi a încălecat peste Platforma Moesică. Inversarea parŃială a limitei de sud a 
bazinului extensional a avut loc, de asemenea, în partea de est (la est de Valea 
OlteŃului), dar deformarea Burdigalian superioară a afectat aici, în special, umplutura 
bazinului şi este caracterizată de formarea unor bazine mici, de ordinul kilometrilor, de 
tip piggy-back. 

 
1.3.3. Strike-slip sarmaŃian  
 
Deformarea sarmaŃiană a avut loc în condiŃiile unui regim dextru 

transpresiv, cu direcŃiile de maximă compresiune orientate de la NV-SE la N-S. 
ObservaŃiile structurale par să sugereze o vârstă mai tânără pentru direcŃiile N-S σ1. La 
scară mai mare, acest lucru este compatibil cu mişcările dextre de-a lungul unui coridor 
pe direcŃie aproximativ E-V, între CarpaŃii Meridionali şi Platforma Moesică (Fig. 1.8). 
Structurile de deformare asociate cu această etapă tectonică pot fi recunoscute pe toată 
zona, din regiunile interne până la Depresiunea Getică şi chiar în Plaltforma Moesică 
(Fig. 1.1). 

În zonele interne (mai spre nord) contracŃia de la NV-SE la N-S a determinat 
reactivarea dextră transpresională a faliei regionale ce limitează la sud Bazinul Brezoi 
– Titeşti şi, posibil puŃin mai târziu, formarea faliilor dextrale cu direcŃia NV-SE, 
observate, în special, în partea de nord a aceluiaşi bazin. Săriturile de-a lungul acestor 
structuri pot fi legate, din punct de vedere cinematic, de Falia Intramoesică (Fig. 1.1), 
pentru care un sens dextru de mişcare poate fi stabilit pentru acest interval de timp 
(Tărăpoancă, 1995). În această schemă, terminaŃia nordică a Faliei Intramoesice ar 
forma un sistem de tip coadă de cal (horsetail). 

În Depresiunea Getică, structurile dominante asociate cu această etapă sunt 
dextre, zone de falii de strike-slip cu direcŃiile de la NV – SE la NNV – SSE, ce pot fi de 
importanŃă crustală (MaŃenco et al., 1997) (Fig. 1.1). De asemenea, sunt prezente falii de 
strike-slip sinistre, cu direcŃii de la N-S la NE-SV. Acestea sunt, în mod clar, subordonate 
faliilor dextre şi par să fie ceva mai tinere. Trăsături transpresionale, precum structuri 
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tipice de tip floare, sunt comune de-a lungul aliniamentelor dextre şi sunt, în special, 
vizibile în secŃiuni seismice. O evoluŃie în două faze se poate recunoaşte, cu o primă fază 
(SarmaŃian mediu) în care mişcarea a fost concentrată de-a lungul unui plan principal de 
falie, urmată de o deformare mai distribuită (SarmaŃian superior) asociată cu formarea 
structurilor de tip floare. Această schimbare în stilul de deformare este, probabil, legată 
de schimbarea direcŃiei σ1 de la NW-SE la N-S. Ridicările legate de structurile de tip 
floare formează cel puŃin 6 aliniamente de la vest la est: Câlnic, Bâlteni, Bibeşti – 
Bulbuceni, łicleni – Piscu Stejarului, Bustuchini – Româneşti – Zărneşti şi Stâlpeni – 
Lăunele, care au o dispoziŃie en-echelon pe cuprinsul avanfosei (Fig. 1,.1). Importante 
zăcăminte de petrol sunt localizate de-a lungul acestor aliniamente. 

O falie dextră crustală, ce ajunge până la sedimentele Platformei Moesice poate fi 
argumentată în partea de vest a Depresiunii Getice şi care deplasează două blocuri 
ridicate ale fundamentului (ridicările Strehaia şi Craiova – Balş – Optaşi). Zonele sud-
vestice ale faliei au fost supuse deformării sarmaŃiene limitate şi, de atunci, au rămas, 
practic, nedeformate. În contrast, deformarea din regiunile nord-estice ale faliei nu 
numai că a fost puternică în timpul SarmaŃianului, dar a persistat până în timpurile 
recente (Visarion et al., 1977). De asemenea, o zonă de flux termic scăzut (Visarion et 
al., 1985) urmează falia, determinând caracterul ei crustal. 

Trăsături pur contracŃionale, precum falii inverse şi de încălecare sunt 
comune, în special în sectoarele estice. Falii inverse, posibil care inversează alte falii 
normale în sectoarele nordice ale bazinului extensional Paleogen, au determinat ridicarea 
şi expunerea umpluturii bazinului. În partea de sud, reactivarea faliei sudice care 
limitează bazinul extensional Paleogen – Burdigalian inferior a determinat dezvoltarea 
completă a încălecării frontale, care este cea mai mare structură contracŃională din zonă. 
Nu se poate determina valoarea reala a scurtarii sarmaŃiene din cauza informaŃiilor 
insuficiente privind geometria Platformei Moesice subincalecate. Valorile minime 
obtinute pentru scurtarea în unităŃile alohtone sunt: peste 9% in partea de vest şi peste 
15% în partea de est a avanfosei (Morariu et al., 1992). 
 
2. Evolutia tectonica a zonei estice a Bazinului Dacic 

 
2.1. Miocen mediu (Badenian) 
 
2.1.1. Grosime si subsidenta 
 
Badenianul marcheaza instalarea subsidentei in forelandul Carpatilor 

Orientali, inclusiv in depresiunea Focsani. Desi nici un foraj nu a strabatut Badenianul 
depresiunii Focsani, datele din Platforma Est-Europeana si din Platforma Scitica precum 
si din zonele mai putin adanci din Moesia estica indica un mediu de apa putin adanca 
alcatuit din nivele evaporitice (anhidrit) interstratificate in epiclastite si mai rar in 
carbonatite. (Saulea et al. 1969, Paraschiv, 1979). Grosimea si subsidenta cresc spre vest. 
Depresiunea Focsani reprezinta zona cu cea mai mare subsidenta (rata subsidentei > 
1km/M.a., grosime > 4 km in  partea de vest).  

Pe platformele Est-Europeana si Scitica, Badenianul are grosimi mult mai 
mici, demonstrand ca subsidenta a afectat areale extinse ale acestora. La nord de falia 
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Trotusului si in lungul frontului carpatic Badenianul are grosimi de 200-400 m, cu o 
scadere progresiva spre NE la cateva zeci de metri. Grosimea Badenianului scade rapid 
spre E-NE la 100-200 m. Spre SE de depresiunea Focsani bazine delimitate de falii 
controleaza distributia Badenianului, cu grosimi mai mari spre nord (1.2-2.5 km) si mai 
mici spre SE. 

 
2.1.2. Structuri active in Badenian 
 
Structurile active in timpul Badenianului sunt faliile normale cu inclinari 

mari cu directie N-S pana la NV-SE localizate in principal la limita SE a depresiuni 
Focsani ce delimiteaza grabene, demigrabene si horsturi (fig. 2.3 si 2.4). Latimea si 
adancimea grabenelor scade spre SE.Faliile extensionale s-au propagat dinspre NW spre 
SE. Secventa sin-rift badeniana devine din ce in ce mai tanara in aceeasi directie. In 
Badenianul mediu-terminal a fost initiata inversiunea in cel mai vestic bazin extensional. 
Aceasta a durat pana la inceputul Sarmatianului (fig. 2.3). Limita Badenian-Sarmatian 
este marcata de o suprafata de eroziune cu extindere regionala (fig. 2.3.).  

O posibila continuare spre NV a acestor falii poate fi demonstrata numai 
pentru partea estica a depresiunii Focsani, acolo unde sedimentele badeniene se intalnesc 
la adancimi mici. Pe platformele Est-Europeana si Scitica un sistem de falii de incalecare 
NV-SE s-a format in Badenian concomitent cu extensia in forelandul sudic. Inclinarea 
celor trei falii care alcatuiesc acest sistem creste progresiv spre NV odata cu scaderea 
sariturii. In legatura cu incalecarea s-au format bazine “piggy-back” (fig. 2.5).  Nu au mai 
fost identificate sisteme de falii active in Badenian spre N, in zona de foreland a 
Carpatilor Orientali. 

 
2.1.3. Tectonica bazinala 
 
Modul de distributie a subsidensitei badeniene reflecta o crestere sistematica 

a spatiului de acomodare si implicit a grosimii spre vest. Sistemul de falii din SE 
depresiunii Focsani au acomodat o extensie orizontala de 10-20 km pe o distanta de cca. 
100 km. Cauza extensiei badeniene este problematica deoarece incalecarea carpatica 
ulterioara acopera configuratia originala a bazinelor create in special continuarea spre V-
NV de depresiunea Focsani. Este inca necesara o reconstructie a cadrului structural ca si 
o integrare deplina cu istoria tectonica orogena. 

Forelandul nordic a fost usor basculat spre orogen. Structurile contractionale 
din marginea sa sudica ca si mai departe spre nord sugereaza o cuplare mecanica intre 
orogen si forelandul Est-European. 

 
2.2. Miocen terminal (Sarmatian) 
 
2.2.1. Grosime si subsidenta 
 
Sedimentele sarmatiene sunt prezente pe areale largi, fiind intalnite atat in 

depresiunea Focsani cat si spre nord si spre sud pe platformele invecinate. Privite in 
nasamblu ele sunt mai putin deformate iar grosimea lor variaza mult mai putin. Sunt 
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reprezentate prin epiclastite cu unele intervale calcaroase care indica un mediu putin 
adanc, cel putin pe platformele Est-Europeana/Scitica. 

Zona cu cea mare mare grosime a depozitelor sarmatiene este localizata in 
vestul depresiunii Focsani unde formeaza un bazin cu orientare N-S cu grosimi mai mari 
de 5 km in partea nordica. Aici, rata de subsidenta a Sarmatianului este de cca. 1.3 
km/Ma si scade la 0.6 km/Ma in zona centrala si 0.5 km/Ma si mai spre sud. 

Depozite sarmatiene cu grosimi de pana la 2.5 km afloreaza pe platformele 
Est-Europeana si Scitica. Grosimea initiala ar fi putut fi mai mare. Spre est de 
depresiunea Focsani (pe promontoriul Nord-Dobrogean) secventa sarmatiana are grosimi 
de cateva sute de metri. Rata de subsidenta variaza intre 0.35 km/Ma si 0.13 km/Ma. 

In frontul curburii carpatice sedimentele sarmatiene au rate de subsidenta de 
cca. 0.3 km/Ma, scazand spre SE. La sud de depresiunea Focsani, Sarmatianul are o 
grosime de 1-1.2 km. Aceasta scade progresiv spre sud. Pe sectiunile seismice, primul 
reflector al Sarmatianului are o terminatie de tip onlap pe suprafata erozionala ce 
marcheaza sfarsitul Badenianului (fig. 2.3 si 2.6). In plus Sarmatianul se extinde spre sud 
mai departe de limita de efilare a Badenianului. 

Corpuri sedimentare cu o directie de transport de la nord spre sud (in lungul 
axei depresiunii) formeaza umplutura sarmatiana mediu-terminala. Aceste corpuri nu sunt 
restranse areal la zona invecinata orogenului carpatic ci se extind mai departe spre est. 

 
2.2.2. Structuri active 
 
Sarmatianul se caracterizeaza printr-o deformare limitata in depresiunea 

Focsani si au putut fi identificate numai cateva structuri active. In forelandul nordic 
(platformele Est-Europeana si Scitica) au avut loc o basculare la scara mare si o 
subsidenta majora (fig. 2.7). Se intalnesc falii normale paralele cu orogenul cu inclinari 
spre W-SW. Magnitudinea falierii este minora in sud si creste progresiv spre NV. La nord 
de depresiunea Focsani structura activa majora a fost falia Trotusului  care a preluat 
subsidenta blocului sudic. Falia Trotusului este imaginata ca o structura in floare negativa 
cu o miscare senestra determinata in studiile cinematice efectuate pe prelungirile ei 
(Matenco, 1997; Matenco si Bertotti, 2000). 

Spre sud, intre faliile Peceneaga-Camena si Ostrov-Sinoe, se afla un cluster 
de falii normale cu directia NE-SV separate prin zone de transfer. Falia Peceneaga-
Camena este considerata o zona de forfecare cu miscare dextra, cu amplitudini de cativa 
km – sugerata de dimensiunea bazinelor pull-apart care o insotesc. 

In partea sud-vestica miscari dextre au avut loc in lungul faliei intramoesice 
(fig. 2.8). Acest sens de miscare este argumentat de cutele cu directie NV-SE din blocul 
estic ca si de alte structuri asociate la scara mica (Tarapoanca, 1996). In lungul 
segmentului VNV-ESE-tic se inregistreaza transpresiune rezultand o falie inversa cu 
directie spre SE in vecinatatea curburii carpatice. 

Intre faliile Peceneaga-Camena si Intramoesica, falii ENE-VSV au fost 
active probabil ca falii senestre  de strike-slip (fig. 2.6). 
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2.2.3. Tectonica bazinala 
 
Schimbari majore in evolutia depresiunii Focsani au avut loc la limita 

Badenian/Sarmatian. S-a schimbat distributia geografica a sedimentelor. In timpul 
Sarmatianului principalul depocentru a devenit mai ingust si s-a alungit pe directie N-S. 
Ratele desubsidenta in acest domeniu central sunt ceva mai coborate decat in Badenian. 
Aceasta zona este caracterizata si printr-o scaderea grosimii sedimentelor spre vest. 

In acelsai timp, bazinul s-a eztins spre est si sedimentele au fost depuse in 
areale stabile anterior pana la cateva sute de km la este de frontul carpatic. In aceste zone 
variatiile de grosime sunt foarte gradate indicand un control regional al subsidentei. 

O diferentiere importanta intre platformele Est-Europeana/Scitica si 
Moesica este lipsa intreruperii de sedimentare intre Badenian si Sarmatian in nord, fiind 
observata chiar o crestere a ratei de subsidenta. Prin contrast, o discordanta erozionala 
reprezinta limita Badenian-Sarmatian in Moesia la sud de falia Focsani-S. Bascularea 
spre orogen a Moesiei a fost mai putin intensa decat in forelandul nordic dupa cum este 
sugerat de grosimea sedimentelor. Bascularea a fost controlata de punerea in loc a panzei 
Subcarpatice. Dupa acest eveniment contractonal nu a mai avut loc nici o deformare mai 
importanta la nord de falia Trotusului. 

La sud de depresiunea Focsani se intalnesc in principal fali de strike-slip a 
caror saritura se amplifica spre vest. Activitatea tectonica in lungul faliilor Trotusului si 
Intramoesica confirma faptul ca pana orogenica dintre aceste doua falii s-a deplasat spre 
ESE in Sarmatianul terminal dupa cum au propus Matenco si Bertotti (2000). 

 
2.3. Miocenul terminal (Meotian) 
 
2.3.1. Grosime si subsidenta 
 
Depozitele meotiene sunt larg raspandite in depresiune Focsani. 

Depocentrele au fost identificate aproape suprapuse celor Sarmatiene, la sud de falia 
Trotusului si mai departe spre sud, in fata curburi carpatice. Grosimea ajunge in aceste 
sectoare la 1.5-1.6 km. Rata de subsidenta atinge 0.6 km/Ma in nordul depresiunii 
Focsani si 0.5 km/Ma in zona centrala. 

Aria de depunerea a Meotianului a fost drastic redusa pe platformele Est-
Europeana/Scitica, in comparatie cu Sarmatianul. Grosimea tipica a Meotiasnului este de 
0.7-0.9 km, el fiind intalnit pe o arie restransa la nord de falia Trotusului. Rata de 
subsidenta este si ea scazuta, maxim 0.1 km/Ma. Deoarece o parte din sedimentele 
Meotiene au fost indepartate ulterior prin eroziune, rata de sedimentare ar fi putut fi ceva 
mai mare. 

In afara depocentrelor principale, Meotianul se gaseste in cea mai mare parte 
a Moesiei si pe promontoriul Nord-Dobrogean cu o variatie lenta a grosimii. Spre este de 
depresiunea Focsani rata de sedimentare a Meotianului este de 0.27 km/Ma. Valori 
similare au fost determinate pentru regiunile sudice. 

Progradarea spres sud din timpul Sarmatianului s-a continuat si in Meotian 
pe aproape intregul areal la sud de depresiunea Focsani sfarsitul acestui tip de 
sedimentare fiind marcat de o suprafata de toplap extinsa (fig. 2.6).O progradare dinspre 
SE spre NV a Meotianului se intalneste numai in partea cea mai estica a Moesiei. 
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2.3.2. Structuri active 
 
In Meotian exista putine deformatii localizate cele mai multe constand in 

reactivarea faliilor sintetice si antitetice extensionale badeniene din marginea de NE a 
depresiunii Focsani (fig. 2.5). Mai spre est s-au format falii normale noi cu directie NV, 
cu sarituri de sute de metri. 

In acelasi interval de timp falia Focsani-S a functionat ca o falie de transfer. 
Falia Peceneaga-Camena si cateva din faliile asociate au fost reactivate ca falii normale 
sau de strike-slip (fig. 2.4 si 2.8). In partea de SV pe falia Intramoesica are loc o miscare 
de strike-slip dextru cu o componenta normala a sariturii ce creste spre nord. 

 
2.3.3. Tectonica bazinala 
 
Subsidenta meotiana seamana partial cu cea reconstruita pentru Sarmatian. 

Aria depocentrala principala este situata paralel si in fata frontului carpatic flancata spre 
est de un domeniu cu sedimentare persistenta si grosime consistenta a sedimentelor. 

Continuand tendinta, rata de subsidenta este mai mica decat in Sarmatian. In 
contrast, spre este se observa o usoara crestere a acesteia. 

Cele mai evidente schimbari fata de subsidenta Sarmatiana sunt incetarea 
subsidentei la nord de falia Trotusului si dezvoltarea unei zone cu subsidenta scazuta in 
vestul depresiunii Focsani. Ca si in Sarmatian, sedimentele meotiene sunt practic 
nedeformate. 

 
2.4. Miocen terminal (Pontian) 
 
2.4.1. Grosime si subsidenta 
 
In timpul Pontianului, vechile depocentre de la sud de falia Trotusului si din 

frontul curburii carpatice au fost abandonate si cel mai mare spatiu de acomodare a fost 
creat in centrul depresiuniiFocsani unde grosimile ating 1.5-1.6 km. Rata de subsidenta in 
Pontian a fost de 0.4-0.45 km/Ma in domeniile centrale scazand spre nord. 

Sedimentele pontiene lipsesc la nord de falia Trotusului. Grosimile scad 
regulat de la depocentru spre est pana la efilare. Limita depozitionala a Pontianului 
depaseste spre est Meotianul. Ratele de subsidenta in aceasta zona sunt de ordinul a 0.1-
0.2 km/Ma. 

In sudul depresiunii Focsani, grosimea Pontianului scade gradat astfel incat 
foarte putine sedimente Pontiene sunt intalnite in zona faliei Intramoesice. Ratele de 
subsidenta sunt din nou de ordinul a 0.1-0.2 km/Ma. In timpul Sarmatianului si a 
Meotianului Carpatii Orientali central-nordici erau probabil caracterizati printr-un relief 
accentuat si aprovizionau detritus catre delte largi progradante spre sud (fig. 2.6). In 
timpul Pontianului, altitudinea acestei surse era probabil mult mai scazuta astfel incat 
litologia Pontianului este mai mult pelitica (Jipa, 1997). 
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2.4.2. Structuri active 
 
Pontianul este perioada de timp cu cea mai slaba activitate tectonica si in 

ciuda miscarilor verticale nici o structura importanta nu a fost formata. Numai cateva falii 
normale au continuat sa fie active in lungul marginii E-SE a depresiunii Focsani. 

 
2.4.3. Tectonica bazinala 
 
In Pontian au avut loc schimbari importante in subsidenta depresiunii 

Focsani si marcheaza tranzitia la tiparul actual de miscari verticale. Depocentrul principal 
s-a deplasat cateva zeci de km spre Se fata de pozitia sa din Meotian. In consecinta zona 
din vecinatatea faliei Trotusului a incetat subsidenta in timp ce axa depresiunii Focsani s-
a indepartat de orogenul Carpatic. Aceasta inseamna ca subsidenta maxima a avanfosei 
are loc la 10-20 km de frontul varfului incarcarii orogenice si ca adancimea bazinului 
scade spre centura incalecata printr-o zona ridicata stabila. 

Ratele de subsidenta continua sa scada in raport cu varstele anterioare. Nu a 
avut loc sedimentare pe platformele Est-Europeana si Scitica care s-au comportat ca zone 
stabile ridicate. Prin contrast, Moesia a fost basculata spre orogen creandu-se spatiu de 
acomodare in lipsa structurilor active. 

 
2.5. Pliocen-Cuaternar 

 
2.5.1. Grosime si subsidenta 

 
Zonele centrale ale depresiunii Focsani au avut o subsidenta accentuata in 

aceasta perioada. Depozitele Pliocen-Cuaternare ating o grosime de aproape 4.5 km intr-o 
zona semicirculara in centrul depresiunii Focsani. Rate de subsidenta ridicate (de pana la 
0.86 km/Ma) au fost obtinute pentru aceasta zona. Depocentrul este flancat spre vest de o 
zona cu sedimentare absenta sau redusa. 

Sedimentele Pliocen-Cuaternare se subtiaza spre nord efilindu-se pana in 
falia Trotusului. Ratele de subsidenta sunt de cateva sute de metri / Ma. Spre est, 
sedimente cu grosimi de pana la 1 km se intaind pana la falia Peceneaga-Camena. 
Grosimea atinge 2 km in zona dintre faliile Peceneaga-Camena si Intramoesica. Ratele de 
subsidenta pe promontoriul Nord-Dobrogean ating 0.15 km/Ma. 

Distributia grosimii indica o basculare generala spre NV a forelandului sudic 
(fig. 2.4. si 2.6). Dincolo de falia Intramoesica are loc o scadere abrupta a grosimii cu 
cateva sute de metri. Din punct de vedere litologic, limita dintre Pontian si Pliocen 
reprezinta trecerea de la sedimente predominant pelitice la sedimente din ce in ce mai 
grosiere. 

 
2.5.2. Structuri active 
 
Falierea a fost foarte raspandita in acest interval, compatibila cu miscarile 

verticale largi inregistrate in succesiunea sedimentelor. Sistemul de falii normale NV-SE 
din marginea NE a depresiunii Focsani este reactivat (fig. 2.5.) in unele cazuri cu structuri 
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in floare negative asociate cu miscari minore de strike-slip senestru.sariturile verticale 
scad de la NV la SE. Miscari senestre sunt inregistrate pe faliile Trotusului si Focsani-S.  

In domeniul sudic, bazinul a suportat in continuare o basculare spre NNV 
partial legata de miscarile pe faliile Intramoesica si Pecenega-Camena (fig. 2.8). Se 
considera ca miscarea pe falia Intramoesica a fost dextra – concluzie bazata pe orientarea 
faliilor si cutelor orientate spre NV. Alte falii au fost reactivate (ENE-VSV). 

Se propune o reactivare dextra a faliei Peceneaga-Camena si a altor falii 
paralele ale orogenului Nord-Dobrogean. Falia Focsani-S reprezinta limit dintre domeniul 
nordic – senestru si cel sudic – dextru. Aceasta falie a putut juca un rol asemanator faliei 
Trotusului separand un domeniu cu subsidenta activa (depresiunea Focsani) de o zona cu 
panta mai lina spre sud. 

 
2.5.3. Tectonica bazinala 
 
Partea nordica a depresiunii Focsani continua subsidenta acentuata si in 

Pliocen-Cuaternar. Rata de sedimentare in zona central a depresiunii creste in raport cu 
cea din intervalele de timp anterioare. Zona ridicata din vestul depresiunii, care a inceput 
sa se evidentieze in Pontian se dezvolta in continuare si este asociata cu cresterea pantei 
si bascularea stratelor pre-Pliocene. Spre sud, subsidenta afecteaza sectoare stabile 
anterior situate la NE de falia Intramoesica. Bascularea la scara mare a Moesiei spre NV 
este dublata de ridicare paltformelor Est-Europeana si Scitica. In aceasta perioada a fost 
finalizata cea mai mare parte a depresiunii Focsani. 

Deformatiile puse in evidenta in foreland sugereaza ca pana orogenica a 
curburii a continuat sa se miste spre ESE in Pliocen-Cuaternar. 
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