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Introducere
Bazinul Dacic se extinde din sudul Carpaţilor Meridionali 

şi Orientali (zona de curbură) până la nord de spaţiul prebal-
canic. Limita estică este reprezentată de Dobrogea, iar cea 
vestică de îmbinarea lanţurilor muntoase carpatic şi balcanic 
(fig. 1). În unele perioade Bazinul Dacic s-a extins peste Dună-
re în partea extrem nordică a Bulgariei. 

Din punct de vedere regional, Bazinul Dacic aparţine do-
meniului Paratethys, aflându-se în partea centrală a acestuia, 
între Bazinul Euxinic în est şi Bazinul Panonic în vest. Parate-
thysul cuprinde trei diviziuni areale importante, dar dispro-
porţionate în ceea ce priveşte suprafaţa pe care o înglobea-
ză fiecare (Jipa, 2006a). Paratethysul de vest include Bazinul 
Rhonului, de dimensiuni reduse (din zona Alpilor), care a fost 
colmatat în Badenian. Bazinul Panonic face parte din Parate-
thysul central, iar Bazinele Caspic, Euxinic şi Dacic constituie 
Paratethysul oriental. Spaţiul de la interiorul Carpaţilor, în ca-
drul căruia s-a conturat Bazinul Dacic a făcut parte din Parate-
thysul central până în Badenian.

Formarea Bazinului Dacic

Bazinul Dacic a început să prindă contur încă din timpul 
Badenianului, însă şi-a definit bine limitele în partea superi-
oară a Sarmaţianului mediu. Înainte de Sarmaţianul mediu, 
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Fig. 1 Localizarea Bazinului Dacic în prezent



94 GEO-ECO-MARINA 14/2008 – SUPLIMENT NR. 1 
Ştiinţele Pământului, Cunoaştere şi Mediu – Sesiune anuală de comunicări ştiinţifice

C. Cazacu – Paleogeografia Bazinului Dacic în timpul Ponţianului

spaţiul în care urma să apară Bazinul Dacic făcea parte din 
avantfosa carpatică. În cursul evoluţiei sale paleogeografice, 
Bazinul Dacic a trecut prin trei faze paleogeografice.

Acestea au fost descrise de Jipa (2006b) pe baza hărţilor şi 
atlaselor paleogeografice existente până în prezent (fig. 2):

(1) În ultima parte a Sarmaţianului mediu şi în Sarmaţia-
nul superior, Bazinul Dacic s-a conturat în aria Paratethysului 
Oriental cu caracterele unei mări deschise (Sarmaţian superi-
or), comunicând larg cu Bazinul Euxinic.

(2) În timpul Meoţianului s-au ridicat două arii continen-
tale care au dus la conturarea mai strânsă a Bazinului Dacic. 
Spre sud s-a ridicat o masă continentală care a reunit Moesia 
şi Dobrogea, în timp ce spre nord s-a extins aria continentală 
a ridicărilor volhinică şi ucrainiană. Astfel, s-a restrâns comu-
nicarea cu Bazinul Euxinic, iar Bazinul Dacic a devenit o arie 
acvatică semi-închisă. Comunicarea cu Bazinul Euxinic se fă-
cea printr-un culoar situat la nord de actuala locaţie a oraşului 
Galaţi. O situaţie paleogeografică similară a existat şi în timpul 
Ponţianului. Caracterul de bazin acvatic dominant salmastru 
al ariei dacice a persistat până în Dacianul inferior.

(3) Începând cu Dacianul mediu, Bazinul Dacic a devenit o 
arie de sedimentare dominant fluvială. În contrast cu acesta, 
Bazinul Euxinic apare ca o arie marină – salmastră, separarea 
dintre cele două fiind netă din punct de vedere al proceselor 
de sedimentare. 

Din punct de vedere cronostratigrafic, Ponţianul reprezin-
tă partea terminală a Miocenului şi corespunde parţial Messi-
nianului din Bazinul Mediteranean (fig. 2). La nivelul Messini-
anului, în Bazinul Mediteranean a avut loc o scădere bruscă 
a nivelului mării, corespunzătoare Crizei de Salinitate Messi-
niană. Această schimbare a afectat şi bazinele învecinate cu 
Bazinul Mediteranean. Pe baza imaginilor paleogeografice 
conturate la nivelul Ponţianului, putem urmări influenţele 
Crizei de Salinitate Messiniană în Bazinul Dacic. 

Paleogeografia Bazinului Dacic în timpul Ponţi-
anului

Paleogeografia Bazinului Dacic în diversele sale etape de 
dezvoltare este reprezentată în mai multe studii paleogeo-
grafice, de către diferiţi autori (fig. 3). 

Pentru a urmări evoluţia paleogeografică a Bazinului 
Dacic la nivelul Ponţianului am utilizat hărţi şi atlase paleoge-
ografice întocmite de Saulea et al. (1969), Hamor et al. (1988), 
Marinescu & Papaianopol (1989) şi Popov et al. (2004). Hărţile 
acoperă intervale de timp sincrone sau apropiate (fig. 3) şi 
astfel au putut fi identificate asemănări şi deosebiri între im-
aginile paleogeografice realizate de aceşti autori.

Hărţile paleogeografice realizate de Saulea et al. 
(1969)

Emilia Saulea, Ileana Popescu şi Jana Săndulescu realizea-
ză în 1969 un Atlas litofacial al României la nivelul Neogenului. 
Acesta cuprinde hărţi la scara 1: 2 000 000 ce conţin informaţii 

paleogeografice, litofaciale, biostratigrafice şi de paleomedii. 
Toate hărţile cuprind izopahite, fiind singurele informaţii de 
acest tip pentru Bazinul Dacic. Liniile de egală grosime au fost 
trasate pe baza informaţiilor provenite din aflorimente şi din 
date de foraj (80-90 foraje). Colectivul, îndrumat de Emilia 
Saulea, realizează două hărţi pentru Ponţian: prima pentru 
Ponţianul inferior, corespunzător unei faze transgresive şi cea 
de-a doua pentru Ponţianul superior, împreună cu Dacianul, 
în acest timp Bazinul Dacic aflându-se într-o fază regresivă 
(fig. 4). Unităţile stratigrafice au fost delimitate pe baza faunei 
fosile. Astfel, au fost corelate regiunile intracarpatice cu cele 
extracarpatice, dar şi cu regiuni din afara teritoriului Româ-
niei. Datele de salinitate au evidenţiate pe baza asociaţiilor 
faunistice întâlnite.

Conform informaţiilor oferite de Saulea et al. (1969), în timpul 
Ponţianului inferior, Bazinul Dacic a fost într-o fază transgresivă, 
mai accentuată spre foreland. Pe marginea carpatică, bazinul 
are o uşoară extindere în extremitatea sa occidentală şi pe 
sectorul dintre văile Argeş şi Dâmboviţa. Ponţianul inferior se 
caracterizează printr-o uniformitate a litofaciesului: marne ar-
giloase, compacte sau stratificate şi marne nisipoase. În partea 
nordică a bazinului, marnele argiloase alternează cu pachete 
de nisipuri, pe alocuri chiar grosiere şi cu pietriş mărunt. Tot 
pe marginea carpatică, local, apar cărbuni, cu o dezvoltare 
mai mare în golful Câmpulung (Berevoieşti-Jugur). Comunica-
rea cu Bazinul Euxinic se făcea pe o zonă largă, situată la N de 
Orogenul Nord-Dobrogean (culoarul Galaţi). Comunicarea cu 
Bazinul Panonic era limitată doar la cursului paleo-Dunării care 
străbătea transversal catena carpatică. Autoarele consideră că, 
deşi Bazinul Dacic a avut legături cu bazinele alăturate, în inte-
riorul său circulaţia apelor a fost redusă, fapt indicat de culoa-
rea cenuşiu-albăstruie a acestor depozite şi datorită prezenţei 
cristalelor de pirită, fin diseminate în masa rocilor, aceasta 
trădând un regim euxinic destul de accentuat.

Saulea et al. (1969) tratează Ponţianul superior împreună 
cu Dacianul, deoarece litofaciesurile şi paleogeografia 
formaţiunilor întâlnite corespund unei faze regresive care 
a afectat Bazinul Dacic în acel interval. Astfel, autoarele 
consideră că în cea mai mare parte a Bazinului Dacic se 
acumulează marne argiloase şi argile cenuşii cu intercalaţii 
de nisipuri fine. Către marginile bazinului, caracterul gen-
eral argilo-nisipos al depozitelor se păstrează; intervin doar 
slabe schimbări litologice. Pe marginea sudică a extremităţii 
occidentale a bazinului, între Jiu (Corabia) şi Turnu Severin 
predomină argilele  nisipoase cu intercalaţii slabe de cărbuni. 
Tot în extremitatea occidentală, pe  marginea carpatică în-
tre Dunăre şi valea Ialomiţei, pe o fâşie îngustă, predomină 
nisipurile. Acestea sunt grosiere, cu frecvente lentile de 
pietrişuri fine. Cărbunii au o dezvoltare importantă în două 
sectoare ale părţii interne a avanfosei: unul între Dunăre 
şi Olteţ, altul la vest  de Dâmboviţa până la extremitatea 
orientală a avanfosei. Între cele două sectoare se interpune 
golful Câmpulung unde  faciesul cu cărbuni se instalase 
din Ponţianul inferior. Simultan cu dezvoltarea faciesului cu 
cărbuni, în sectorul de vest are loc o reducere a grosimii în-
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Fig. 2 Scara stratigrafică a Bazinului Dacic 
(după Vasiliev et al., 2004, Stoica et al., 2007 
şi Snel et al., 2006) şi principalele faze ale 
evoluţiei paleogeografice a Bazinului Dacic. 

Modificată după Jipa et al., 2007

Fig. 3 Hărţile paleogeografice disponibile pentru cercetarea evoluţiei Bazinului Dacic. Scara stratigrafică după Rogl (1996) şi Marinescu (manuscris)
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Fig. 4 Harta paleogeografică a Bazinului Dacic în timpul Ponţianului inferior şi în timpul Ponţianului Superior – Dacian. După Saulea et al., 1969
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tregii formaţiuni ponţian-daciene. În schimb, în sectorul de 
est are loc o creştere a grosimilor. Se conturează astfel o zonă 
de subsidenţă accentuată, până la valea Argeşului, situată în 
prelungirea fosei de la curbură.

Harta paleogeografică realizată de Hamor et al. 
(1988)

Atlasul Paleogeografic al Europei Centrale şi de Est, 
realizat de Hamor et al. (1988), a fost prima imagine 
paleogeografică de mare extindere. Hărţile au fost redactate 
la scara 1:3.000.000. Harta paleogeografică a Ponţianului din 
România a fost editată de către Florian Marinescu şi acoperă 
intervalul cuprins între 6.5 – 5.8 Ma. Această hartă include şi 
date punctuale asupra grosimii sedimentelor, oferind o im-
agine generală asupra distribuţiei sedimentelor (fig. 5). În 
Bazinul Dacic predomină un mediu salmastru, cu depuneri 
argiloase şi nisipoase. În partea nord-vestică a bazinului, pe 
marginea carpatică, mediul de sedimentare este deltaic, cu 
depuneri nisipoase şi argiloase, şi apar cărbuni. Spre sudul 
Bazinului Dacic grosimile sunt reduse, până la 100 m, în timp 
ce spre centru şi spre nord ajung până la 800 m.

Pe hartã (Fig. 5) se poate observa contrastul litologic şi de 
grosime al sedimentelor la limita dintre Bazinul Dacic şi Bazi-
nul Euxinic. Acest contrast indică absenţa schimbului de sedi-
mente dintre cele două bazine învecinate. Spre deosebire de 
Bazinul Dacic, cu depuneri argiloase şi nisipoase, în Bazinul 
Euxinic apar alternanţe de calcare, nisipuri şi gresii. Un con-
trast mare se observă în ceea ce priveşte grosimile sedimen-
telor. La limita dintre cele două, Bazinul Dacic atinge grosimi 
de 500 m, sedimentele având aria sursă în zona carpatică, în 
timp ce Bazinul Euxinic abia atinge 95 m. 

Hărţile paleogeografice realizate de marinescu 
& Papaianopol (1989)

Aceste hărţi au fost publicate în lucrarea “Cronostratigra-
fie şi Neostratotipuri”, în volumul dedicat Ponţianului. Mari-
nescu & Papaianopol (1989) realizează hărţi paleogeografice 
corespunzătoare celor trei subetaje ale Ponţianului: Odessian 
(Ponţian inferior), Portaferrian (Ponţian mediu) şi Bosphorian 
(Ponţian superior) (fig.6), etajele fiind separate pe baza infor-
maţiilor paleontologice. 

Fig. 5 Harta paleogeografică a Bazinului Dacic în timpul Ponţianului (după Hamor, 1988)
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Fig. 6 Harta paleogeografică a Bazinului Dacic în timpul celor trei subetaje ale Ponţianului. (după Marinescu & Papaianopol, 1989)

După Marinescu & Papaianopol (1989), depozitele pon-
ţiene din Bazinul Dacic ocupă arii foarte mari, cu o variaţie 
litofacială mare şi un conţinut paleontologic bogat şi vari-
at. Depozitele Ponţianului inferior sunt în continuitate de 
sedimentare peste cele ale Meoţianului superior, excepţie 
făcând sectorul cuprins între Argeşel şi Râul Târgului, sunt 
transgresive peste formaţiunile Miocenului Inferior. Din 
punct de vedere litofacial, autorii descriu Ponţianul inferior 
ca fiind alcătuit dintr-o alternanţă de argile, gresii şi nisipuri, 
silturi. În Ponţianul mediu sunt menţionate alternanţe de 
gresii, argile şi silturi, cu un litofacies mai grosier spre Do-
brogea şi  acumulări de cărbuni în NV, spre aria carpatică. La 
sfarşitul Ponţianului mediu s-au închis legăturile cu Bazinul 
Panonic, în timp ce evoluţia bazinului se îndreaptă  spre o 
colmatare rapidă.  Ponţianul superior este caracterizat de un 
litofacies mai nisipos, cu argile în SE şi NE, şi cu silturi în par-
tea vestică a bazinului. Spre limita cu Bazinul Euxinic apar 
marne, iar în NV-ul Bazinului Dacic (între Jiu şi Argeş) căr-
buni. Bazinul Dacic prezintă caractere trangresive în timpul 
celor trei subetaje ale Ponţianului. În timpul Bosphorianului 
(Ponţianul superior) bazinul a avut cea mai mare extindere 
areală (fig. 6).

Harta paleogeografică realizată de Popov et al. 
(2004)

Cea mai recentă hartă paleogeografică a Bazinului Dacic 
este realizată de Khondkarian et al., şi este inclusă în Atlasul 
Paratethysului compilat de Popov et al. (2004). Popov et al. 
(2004) tratează problemele la scară foarte mare, hărţile fiind 
redactate la scara 1 : 7 500 000.  Autorii au folosit ca sursă a 
datelor o serie întreagă de materiale publicate şi nepublicate 
(27 de citări), printre care şi atlasul redactat de Hamor et al. 
(1988), aşa cum se observă şi din distribuţia litofaciesurilor, 
dar şi datele de grosime a sedimentelor, în special la limita cu 
Bazinul Euxinic. Harta paleogeografică compilată de Khond-
karian et al. prezintă Bazinul Dacic din punct de vedere lito-
logic şi paleogeografic la nivelul Ponţianului (6.1 – 5.7 Ma) 
(fig. 7). De asemenea, sunt cuprinse şi date punctuale despre 
grosimile sedimentelor, cu valoare informativă. Pe baza unor 
informaţii de paleomagnetism, nanofosile calcaroase şi faună 
Ponţiană, autorii au corelat Ponţianul cu partea superioară a 
Messinianului şi respectiv cu Criza de Salinitate Messiniană. 

Popov et al. (2004, 2006) afirmă faptul că extinderea 
maximă a bazinului a avut loc în timpul Ponţianului inferior, 
cu depuneri nisipoase pe marginile bazinului şi depuneri ar-
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giloase în zonele mai adânci. În partea nordică a bazinului se 
întâlnesc depuneri cărbunoase. La începutul Ponţianului Su-
perior (Portaferrian după Popov et al., 2004, 2006) a avut loc o 
regresiune puternică. 

Aşa cum se observă pe hartă, mediul depoziţional a fost 
acvatic, sedimentarea făcându-se pe un şelf  de mică adânci-
me. Pe baza litofaciesurilor şi a datelor de grosime a sedimen-
telor se poate pune în  evidenţă limita dintre Bazinul Dacic şi 
Bazinul Euxinic, ca şi pe harta realizată de Hamor et al. (1988), 
însă cu mai puţine informaţii privind distribuţia grosimilor. 
Bazinul Dacic este caracterizat de depozite siltice cu grosimi 
de 200 m, în timp ce Bazinul Euxinic este caracterizat de cal-
care şi argile, cu grosimi reduse (10-20 m). În partea sudică 
a Bazinului Dacic grosimile sunt reduse (70-100 m) în timp 
ce spre nord sedimentele ajung până la 700-800 m grosime. 
Sunt indicate ariile sursă ce au alimentat sedimentarea în tim-
pul Ponţianului: Dobrogea şi Carpaţii Meridionali, însă acestea 
nu sunt confirmate prin distribuţia grosimilor sedimentelor. 
Salinitatea bazinului a fost stabilită pe baza faunei salmastre 
în jurul valorii de 5-8 ‰ în Paratrethysul Oriental. 

dIscuţII

Existenţa celor patru seturi de date la nivelul Ponţianului, 
pe intervale de timp sincrone sau apropiate, a permis un-
ele comparaţii între hărţile realizate de aceşti autori. Hărţile 
au fost realizate pe baza datelor obţinute din aflorimente şi 
din foraje (Saulea et  al. (1969), Hamor et al. 1988, Marinescu 
& Papaianopol, 1989), dar şi prin compilarea datelor din 
literatură (Popov et al. 2004), acestea acoperind teritorii difer-
ite ca extindere. Saulea et al., (1969) realizează hărţi la nivelul 

României. Marinescu & Papaianopol (1989), dau informaţii 
paleogeografice la nivelul Bazinului Dacic. Cu un an înainte, în 
1988, avându-l editor pentru România pe Florian Marinescu, a 
apărut primul atlas paleogeografic la nivelul Europei Centrale 
şi de Est. Cea mai mare extindere o au hărţile compilate de 
Popov et al. 2004), în Atlasul Paratethysului. 

Toate hărţile indică faptul că la nivelul Ponţianului, Bazinul 
Dacic a fost un mediu acvatic – salmastru, corespunzător unei 
mări semi-închise. Comunicarea cu Bazinul Euxinic s-a făcut 
printr-un canal îngust la nord de actuala locaţie a oraşului 
Galaţi, în timp ce  comunicarea cu Bazinul Panonic  era limitată, 
probabil, la regiunea cursului dunărean care străbătea trans-
versal catena carpatică (Saulea et al.1969) sau lipsea (Hamor 
et al.1988; Marinescu & Papaianopol, 1989; Popov et al., 2004), 
zona de legătură fiind exondată. După Saulea et al. (1969), 
Ponţianul inferior se află într-o fază transgresivă, iar Ponţianul 
superior într-o fază regresivă. Acest lucru este susţinut şi de 
Popov et al. (2004), însă acesta atribuie Ponţianul superior 
Portaferrianului. După Marinescu & Papaianopol (1989) Por-
taferrianul este subetajul corespunzător Ponţianului mediu. 
Autorii susţin că în timpul celor trei subetaje ale Ponţianului, 
Bazinul Dacic s-a aflat într-o fază transgresivă, cea mai mare 
extindere având-o în Ponţianul superior (Bosphorian). 

Din punct de vedere al litofaciesurilor prezente, acestea 
sunt similare pe toate hărţile. Predomină depozitele argilo-
nisipoase, cu ceva intercalaţii de cărbuni în NV. Harta realizată 
de Popov et al. (2004) este foarte asemănătoare cu cea 
realizată de Hamor et al., atlasul redactat de acesta regăsindu-
se pe lista materialelor folosite de Popov et al. (2004). 

Fig. 7 Harta paleogeografică a Bazinului Dacic în timpul Ponţianului inferior (6.1-5.7 Ma). Simplificată după Khondkarian et al. (În Popov et al., 2004)
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Hărţile realizate de autorii citaţi anterior includ şi date 
de grosime a sedimentelor. Datele de grosime a sedimen-
telor sunt punctuale, menite să dea o imagine generală a 
grosimilor sedimentelor la nivelul Ponţianului. Aceste date 
pun foarte bine în evidenţă limita dintre Bazinul Dacic şi 
Bazinul Euxinic. Hărţile realizate de Saulea et al. (1969) 
includ izopahite. În funcţie de izoliniile de egală grosime 
a sedimentelor, trasate pe hărţile realizate de Saulea et 
al. (1969), Jipa (2006c) a stabilit faptul că 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. Arealul carpatic 

a furnizat cea mai mare cantitate de material clastic, spre 
partea nordică sedimentele atingând grosimi considera-
bile (până la 800 m), în timp ce spre sud grosimile sunt 
reduse (100 m).
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