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Abstract. Sedimentele cretacic inferioare din zona de curbură a Carpaţilor româneşti (Pânza de Ceahlău) au fost studiate din punct de vedere litologic şi
micropaleontologic (nannoplancton calcaros). Investigaţiile, realizate pe baza nannofosilelor calcaroase, au indicat vârsta Tithonian superior-Albian. Se
remarcă faptul că, turbiditele calcaroase bazale, de vârsta Tithonian-Baremian, au fost înlocuite progresiv de turbidite şistoase-grezoase, care acoperă
intervalul Baremian inferior-Apţian-Albian bazal. La partea superioară a turbiditelor calcaroase există o secvenţă albian inferioară, formată din turbidite
grezoase, brecii şi conglomerate subţiri, care este acoperită de conglomerate grosiere de vârstă albiană.
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2. Cadrul geologic regional

1. Introducere
Datele prezentate în această lucrare reprezintă rezultatul
investigaţiilor de teren şi de laborator efectuate asupra depozitelor cretacic inferioare localizate în zona de curbură a
Carpaţilor Orientali.
Sedimentele cretacic inferioare au o răspândire mare în
regiunile orogenice din România. Acestea aflorează în Carpaţii Orientali şi în Carpaţii Meridionali, precum şi în Munţii Apuseni, având faciesuri şi poziţii tectonice variate. Formaţiunile
sedimentare ale Carpaţilor din România au fost grupate în
câteva unităţi tectonice majore, ţinând cont de vârsta deformării primare şi de poziţia în cadrul catenei carpatice (Fig.1;
Săndulescu, 1984; 1994).
Principalele unităţi tectonice sunt Transilvanidele şi Dacidele (ambele deformate predominant în timpul Cretacicului
superior), Moldavidele (cutate mai ales în Miocenul inferior),
şi Pienidele (afectate de două faze tectonice principale în timpul Cretacicului superior şi a Miocenului inferior).
În continuare vor fi abordate mai ales aspectele litologice/
sedimentologice şi biostratigrafice ale sedimentelor Cretacicului
inferior ce aflorează în Dacidele Externe ale Carpaţilor de Curbură din România (Fig. 1). Detalierea vârstei formaţiunilor investigate s-a realizat pe baza studiului nanofosilelor calcaroase.

Sedimentele cretacic inferioare aflorează pe suprafeţe relativ întinse în zona de curbură a Carpaţilor Orientali. În această zonă, depozitele cretacic inferioare prezintă anumite faciesuri, turbiditice (în partea central-vestică a pânzelor Ceahlău
şi Bobu, din cadrul sistemului tectonic al Dacidelor Externe) şi
pelagic/hemipelagice (în partea extern-estică a pânzelor de
Teleajen, Audia, Tarcău şi în zona Cutelor Marginale din cadrul
sistemului tectonic al Moldavidelor).
Unitatea (pânza) de Ceahlău are extinderea cea mai mare
ca areal de aflorare în cadrul Dacidelor Externe (Dumitrescu
şi Săndulescu, 1968). Unitatea are o structură complexă, cu
câteva subunităţi (digitaţii) (Săndulescu, 1984). În părţile centrală şi sudică ale Carpaţilor Orientali, au fost delimitate mai
multe digitaţii cum ar fi: Bratocea, Comarnic, Secăria, Ciuc şi
Bodoc (Ştefănescu, 1976).
Lucrarea este axată pe studiul depozitelor cretacic inferioare din Digitaţia Bratocea, care este unitatea tectonică cea
mai internă a Unităţii de Ceahlău. Cuvertura sedimentară prezintă câteva unităţi litostratigrafice aparţinând Cretacicului
inferior. Cea mai veche formaţiune a Pânzei de Ceahlău (Fig.
2), a fost descrisă ca Stratele de Sinaia compuse din turbidite
calcaroase. Această unitate litostratigrafică a fost împărţită în
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Fig. 1 Unităţile tectonice majore din România şi localizarea zonei studiate (modificat după Săndulescu, 1984).
trei subunităţi litostratigrafice cu rang de membrii (Murgeanu
et al., 1963; Patrulius, 1969; Patrulius et al., 1976; Jipa, 1980):
(1) Stratele de Sinaia inferioare (şistoase); (2) Stratele de Sinaia
medii (grezoase-calcaroase); (3) Stratele de Sinaia superioare (strate cu Lamellaptychus angulicostatus). În baza Stratelor
de Sinaia, apar filite roşii şi verzi, asociate cu roci vulcanice ce
aparţin Stratelor de Azuga.
Indintarea curgerilor de lavă din Stratele de Azuga, asociate cu tufuri şi jaspuri, cu sedimentarea Stratelor de Sinaia inferioare este o dovadă că vulcanismul a fost sincron cu depunerea
faciesurilor turbiditice, în intervalul ce cuprinde limita Jurasic/
Cretacic. După unii autori (Săndulescu et al., 1980; Ştefănescu
şi Micu, 1987), prezenţa Stratelor de Azuga este legată de existenţa unui arc insular imatur în zona de curbură a Carpaţilor, cu
un vulcanism activ, în special în Jurasicul terminal.
În continuitate de sedimentare, peste Stratele de Sinaia
urmează Stratele de Piscu cu Brazi, depuse doar în partea
internă (vestică) a Digitaţiei Bratocea. Această unitate este
formată din gresii cu alternanţe de pelite. În partea externă a
Digitaţiei Bratocea, în intervalul stratigrafic ce corespunde cu
sedimentarea Stratelor de Piscu cu Brazi, schimbările de facies
se pot distinge prin cele trei entităţi litostratigrafice care aflorează: Stratele de Comarnic, Stratele de Piscu cu Brazi şi Flişul
Grezos-Sistos. Toate unităţile litostratigrafice descrise anterior sunt formaţiuni de tip turbiditic, cu cicluri gresii-argile (Patrulius, 1969; Patrulius et al., 1976), acumularea lor având loc
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în intervalul Tithonian-Apţian (Patrulius, 1969; Avram, 1972;
Neagu, 1972; Melinte, 1996; Melinte şi Jipa, 2007).
Din Albian a început sedimentarea unei secvenţe groase, de
până la 1500 m, de conglomerate şi gresii (Conglomeratele de
Bucegi). Spre vest, Conglomeratele de Bucegi acoperă discordant platforma rocilor carbonatice Jurasic medii şi superioare.
Spre est, Conglomeratele de Bucegi acoperă flişul Neocomian
şi Baremian-Apţian. Lucrări anterioare indică un mediu depoziţional marin de apă puţin adâncă pentru Conglomeratele de
Bucegi (Patrulius, 1969), ce au fost descrise ca depozite de molasă (Panin et al., 1961) mai ales datorită caracterului grosier, a
poziţiei stratigrafice deasupra formaţiunilor turbiditice, şi probabil şi din cauza poziţiei post-tectonice din interiorul centurii
mobile. Unii autori (Stanley şi Hall, 1978) consideră acumularea
Conglomeratelor de Bucegi ca fiind produsă într-un mediu infraneritic până la un mediu marin de apă adâncă.
Începând cu Albianul terminal (Vraconian), în extremitatea
sudică a Carpaţilor Orientali, au fost acumulate în special depozite hemipelagice/pelagice (Murgeanu et al., 1963; Patrulius, 1969). Pe areale relativ extinse aflorează argilele şi marnele
negre, roşii şi gri-verzui ale Stratelor de Dumbrăvioara, care se
extind în intervalul Albian superior (=Vraconian) - Senonian
inferior (Neagu, 1970, 1972, 1990; Ştefănescu şi Melinte, 1996;
Melinte et al., 2007). Argilele şi marnele multicolore sunt urmate de marnele albe ale Stratelor de Plaiu şi de marnele roşiatice
ale Stratelor de Gura Beliei (Ştefănescu, 1995).

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

A. Briceag, M.C. Melinte, D.C. Jipa – Litologia şi biostratigrafia cretacicului inferior din zona munţilor Bucegi

Fig. 2 Unităţile litologice cretacice ale Pânzei de Ceahlău din zona
de curbură carpatică (modificat după Săndulescu et al., 1980)

3. Litostratigrafia

Fig. 3 Coloana litostratigrafică a depozitelor cretacice din Pânza
de Ceahlău din zona de curbură carpatică
•

Formaţiunea cea mai veche care aflorează în Pânza de
Ceahlău (Dacidele Externe, extremitatea sudică a Carpaţilor
Orientali) este reprezentată de Stratele de Sinaia. Această
formaţiune a fost divizată în trei subunităţi (Murgeanu et al.,
1963; Patrulius, 1969), cu rang de membrii, după cum urmează (Fig. 4):
• Stratele de Sinaia inferioare, formate din gresii calcaroase subţiri, şisturi argiloase şi marne, care se întrepătrund
spre partea internă (vestică) a pânzei cu filitele roşii şi
verzi ale Stratelor de Azuga. În zona studiată, grosimea
acestei unităţi este cuprinsă între 50-70 m.

•

Stratele de Sinaia medii (cu grosime cuprinsă între 500800 m), formate din secvenţe turbiditice (gresii calcaroase polimictice, şisturi argiloase negricioase şi calcare
marnoase albicioase şi gri). Spre partea inferioară apar
intercalaţii mai silicioase. Trăsătura caracteristică a unităţii
este dată de prezenţa turbiditelor calcaroase, ce formează
secvenţe Bouma complete +/- incomplete.
Stratele de Sinaia superioare (cu grosime cuprinsă între
150-200 m), asemănătoare din punct de vedere litologic
cu cele medii, de care se deosebesc prin prezenţa unor
strate subţiri de gresie şi a unor calcare marnoase. De asemenea, se întâlnesc şi rudite gradate, alcătuite în special
din elemente de şisturi cristaline.
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Fig. 4 Lito- şi bio-stratigrafia depozitelor Cretacic inferioare din zona de curbură a Carpaţilor româneşti (Pânza de Ceahlău, Dacidele Externe):
1-turbidite; 2-calcare; 3-marne; 4-conglomerate; 5-prima apariţie; 6-ultima apariţie. Zonele de nannofosile calcaroase NJK şi NK după Bralower
et al., 1989; NC după Roth, 1983 (dupa Melinte şi Jipa, 2007)
Stratele de Sinaia superioare sunt acoperite (în partea
vestică a Pânzei de Ceahlău) de o secvenţă turbiditică cu o
grosime de 800-1000 m (o alternanţă ritmică de gresii micacee cu laminaţie oblică şi pelite cenuşii), ce reprezintă Stratele
de Piscu cu Brazi. Spre est (partea externă a Pânzei Ceahlău),
peste Stratele de Sinaia superioare urmează Stratele de Comarnic. Această unitate litostratigrafică, cu o grosime de 150200 m, cuprinde, în partea inferioară, strate subţiri de marne,
asociate cu rudite grosiere, formate în special din calcare şi
elemente de şisturi cristaline (Jipa, 1961; 1965). Partea superioară a acestei formaţiuni este caracterizată de turbidite calcaroase. Stratele de Comarnic conţin o macrofaună bogată (în
special amoniţi şi belemniţi) şi microfaună, mai ales orbitoline
(Murgeanu et al., 1963; Patrulius, 1969; Neagu, 1972).
Stratele de Comarnic sunt acoperite de o alternanţă ritmică
de gresii subţiri gri-verzui, pelite gri şi calcare marnoase cu o
grosime de până la 50 m, formaţiune denumită Stratele de Piscu cu Brazi. Această secvenţă turbiditică este urmată de gresii
polimictice groase, cenuşii, şi care sunt separate de cupluri de
nisipuri şi silturi, cu grosimi cuprinse între 10-25 cm, grosimea
stratigrafică a acestei formaţiuni fiind de 500-700 m. Gresiile au
structuri externe, cum ar fi mecanoglife şi bioglife. Această unitate litologică a fost descrisă ca Flişul Şistos-Grezos.
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Secvenţele turbiditice bogate în gresii sunt acoperite spre
partea superioară de o stivă de conglomerate şi gresii grosiere, numite Conglomeratele de Bucegi (Fig. 5). În zona studiată a Munţilor Bucegi, conglomeratele înlocuiesc progresiv
turbiditele grezoase. Frecvent, strate de brecii afloreazã între
partea superioară a secvenţelor de fliş şi partea bazală a conglomeratelor.

4. Biostratigrafia pe baza nannofosilelor
Pentru a determina cât mai exact vârsta depozitelor cretacic inferioare din zona de curbură carpatică, s-au realizat o
serie de cercetări bazate pe analiza nannofosilelor calcaroase.
Biostratigrafia utilizată pentru intervalul Tithonian-Valanginian s-a bazat pe lucrarea de referinţă a Bralower et al. (1989),
zonarea pentru intervalul Hauterivian-Albian fiind efectuatã
conform lui Roth (1983). Toţi taxonii de nannofosile calcaroase menţionaţi în această lucrare sunt indexaţi în Perch-Nielsen (1985) şi Bown et al. (1998).
Cele mai vechi depozite cercetate, respectiv Stratele de
Sinaia inferioare, conţin asociaţii de nannoplancton calcaros
cu Conusphaera mexicana, Polycostella beckmanii şi Umbria
granulosa, taxoni care indică Biozona NJK, Subzona b (Fig. 4),
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Fig. 5 Alternanţe de conglomerate şi gresii la baza Conglomeratelor de Bucegi, Valea Jepilor
de vârstă Tithonian superior. Prima ocurenţă (FO) a nannofosilei Rotelapillus laffittei marchează baza Subzonei NJK, care
include limita Jurasic/Cretacic (=Tithonian/Berriasian), şi a
fost observată la partea superioară a subunităţii litostratigrafice menţionată anterior. Aceste date sunt în acord cu vârsta
identificată anterior pentru Stratele de Sinaia inferioare, pe
baza asociaţiei de calpionele, care conţine Calpionella alpina
(Patrulius et al., 1976; Pop, 1997). Cea mai nouă stratigrafic,
Subzona (d) a zonei de nannofosile NJK a lui Bralower et al.
(1989), nu a putut fi identificată, deoarece prima ocurenţă
(FO) a speciei Nannoconus steinmannii minor, care marchează
baza subzonei, a fost observată începand cu Tithonianul terminal în arealul studiat (Fig. 4).
Limita dintre zonele de nannofosile calcaroase NJK şi NK1
(care este trasată în intervalul limitei Beriasian inferior/Beriasian mediu, după Handerbol et al., 1998), este marcată de
prima ocurenţă a nannofosilei Nannoconus steinmannii steinmannii, şi a fost observată spre partea superioară a Stratelor
de Sinaia medii. Începând cu acest interval, nannoflora tethysiană (reprezentată în special de Nannoconus spp. şi Conusphaera mexicana – specii de apă caldă, după Erba, 1994; Erba
et al., 2004) este extrem de abundentă şi diversificată generic
şi specific.
Zona de nannofosile calcaroase NK2 (care, în Carpaţii
româneşti ocupă intervalul Beriasian superior-Valanginian
inferior; Barbu şi Melinte, sub tipar) se extinde de la partea
superioară a Stratelor de Sinaia inferioare până la partea superioară a Stratelor de Sinaia medii. În afară de specia index a
Biozonei NK2, Cretarhabdus angustiforatus, asociaţia conţine,

cu o frecvenţă ridicată, taxonii Nannoconus steinmannii minor, Nannoconus kamptneri minor şi Nannoconus dolomiticus.
Un alt bioeveniment al acestei zone este prima ocurenţă a
speciei Speetonia colligata, care aproximează limita Beriasian/
Valanginian în România (Melinte şi Mutterlose, 2001).
În succesiunea turbiditică a Membrului mediu al Stratelor
de Sinaia, prima ocurenţă a nannofosilei Calcicalathina oblongata indică baza zonei de nannofosile calcaroase NK3. Distribuţia regională a acestei biozone este restricţionată în intervalul Valanginian superior, bazată pe calibrarea cu amoniţi şi
calpionele din alte zone carpatice româneşti (Melinte şi Mutterlose, 2001). Studiile noastre indică faptul că Biozona NK3
acoperă partea superioară a Stratelor de Sinaia medii, care
includ prima ocurenţă a nannofosilei Tubodiscus verenae. Este
de remarcat faptul că, acesta este un interval în care nannofosilele tethysiene se diminuează; nannoflora este dominată de
taxoni cosmopoliţi cum ar fi Watznaueria barnesae, Biscutum
constans şi Zeugrhabdotus spp. (ce includ Z. diplogrammus şi
Z. erectus), şi apar pentru prima dată şi câţiva taxoni boreali
(sensu Mutterlose et al., 2005), cum ar fi Micrantholithus speetonensis, Crucibiscutum salebrosum, Sollasites lowiei şi Sollasites horticus.
Baza Biozonei NC4, de vârstă Valanginian superior-Hauterivian (Handerbol et al., 1998), a fost evidenţiată spre partea
superioară a Stratelor de Sinaia medii, pe baza primei ocurenţe a speciei Nannoconus bucheri. Acest eveniment este urmat
de prima ocurenţă a nannofosilei Lithraphidites bolli, care este
plasată spre partea superioară a biozonei NC4, în Hauterivianul inferior (Roth, 1983; Gardin et al., 2000). Următoarea bi-
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ozonă (NC5), ce acoperă intervalul Hauterivian superior-Baremian superior, este definită pe baza ultimei apariţii (LO) a
nannofosilei Cruciellipsis cuvillieri, urmată de ultima apariţie a
speciilor Speetonia colligata, Lithraphidites bollii, şi Calcicalathina oblongata (Roth, 1983; Bralower et al., 1995).
În continuare, zonele NC6, NC7 şi NC8 au fost evidenţiate
pe baza primelor ocurenţe succesive a speciilor Chiastozygus
litterarius, Hayesites irregularis, Eprolithus floralis şi Prediscosphaera columnata în turbiditele grezos-şistoase, care se extind
până la baza Conglomeratelor de Bucegi. În intervalul limitei
Baremian/Apţian (i.e., peste prima ocurenţă a speciei Hayesites irregularis) în afara taxonilor tethysieni (nannoconide, Conusphaera mexicana şi C. rothii) şi a celor cosmopoliţi, apar din
nou taxoni boreali (Mutterlose şi Kessels, 2000; Mutterlose et
al., 2005), cum sunt Vagalapilla matalosa, Crucibiscutum salebrosum, Sollasites horticus şi Zeugrhabdotus sisyphus.

5. Concluzii
În intervalul Tithonian-Apţian, turbidite, cu o rată mare
de acumulare, au fost sedimentate pe toată suprafaţa Pânzei de Ceahlău (Dacidele Externe). În intervalul Tithonian
superior-Baremian inferior au fost acumulate depozitele
turbiditice calcaroase ale Stratelor de Sinaia. Acestea au fost
înlocuite progresiv de turbidite şistoase-grezoase şi grezosşistoase, ce acoperă intervalul Baremian inferior-Apţian-Albian bazal. La partea superioară a turbiditelor calcaroase a
fost identificată o secvenţă albian inferioară, formată din
turbidite grezoase, brecii şi conglomerate subţiri. Spre par-

tea superioară succesiunea se continuă cu conglomerate
grosiere de vârstă albiană.
Apariţia conglomeratelor albiene este o consecinţă a evenimentelor compresionale ce au avut loc în partea sud-estică
a Carpaţilor Orientali, inclusiv în arealul Pânzei de Ceahlău, în
intervalul Apţianul superior-Albian (Săndulescu 1988). Acestea
s-au manifestat prin cutări intense, însoţite de depunerea unor
sedimente grosiere, cum sunt breciile şi conglomeratele.
În ceea ce priveşte nannoflora calcaroasă, caracterul principal al asociaţiilor studiate este tethysian. Două intervale
scurte, în Valanginianul superior (în cadrul zonei de nannofosile calcaroase NK3, în Stratele de Sinaia medii), respectiv în
intervalul limitei Baremian/Apţian (care corespunde cu zona
de nannofosile calcaroase NC6, la partea superioară a Stratelor de Comarnic), conţin, pe lângă taxoni tethysieni şi cosmopoliţi, câteva nannofosile boreale (care apar doar la latitudini
înalte ale Domeniului Boreal al Cretacicului). Pe baza acestor
observaţii, putem presupune apariţia unor influxuri de scurtă
durată de ape reci, boreale, în partea nordică a bazinului Tethys (unde se acumulau sedimentele Dacidelor Externe), eveniment paleogeografic în conexiune directă cu ridicarea globală a nivelului eustatic (Haq et al., 1987) din acea perioadă.
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