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2011
In cursul anului 2011, activitatea în cadrul proiectului s-a derulat astfel:
- Consultare de bibliografie şi achiziţia unor hărti topografice şi geologice necesare lucrului în
teren;
- Lucrări de teren – ridicarea unor profile şi colectarea de probe;
- Prelucrarea probelor în laborator şi analiza probelor prelucrate
Documentarea s-a efectuat în cadrul bibliotecilor de specialitate din Cluj-Napoca şi Bucureşti,
precum şi prin utilizarea surselor electronice.
Principala activitate a constat în lucrări de teren (ridicarea unor profile geologice în falancul nordvestic al sinclinalului Piatra Craiului şi în partea centrală a Culoarului Dâmbovicioara. In Piatra
Craiului au fost colectate 382 probe în cadrul profilului “Zaplaz-Lanţuri”, în cadrul profilului Valea
Vlăduşca şi în cadrul profilului Valea Coacăzei. In cadrul Culoarului Dâmbovicioara s-au colectat
137 probe în cadrul profilului Fundata şi în două profile din Dealul Sasului.
Probele au fost parţial ptrelucrate în laborator efectuându-se secţiuni lustruite şi sectiuni subţiri care
au fost analizate microscopic în vedrea stabilirii principalelor tipuri de microfaciesuri şi al
determinării asociaţiilor micropaleontologice, inclusiv al microfosilelor importante pentru
determinarea vârstei depozitelor studiate.
Pe baza datelor achiziţionate în această etapă au fost efectuate 4 prezentări în cadrul Sesiunii de
comunicări “I.P. Voiteşti” a Departamentului de Geologie al universităţii Babeş-Bolyai, abstractele
acestora fiind tipărite într-un volum editat şi publicat în cadrul editurii Presa Universitară Clujeană.
Rezultatele ştiinţifice parţiale obţinute în urma studiului probelor colecate în această etapă pot fi
rezumate astfel:

Piatra Craiului
Secţiunea Zaplaz-“Lanţuri”
Succesiunea carbonatică este deschisă pe o grosime de aproximativ 750 m, fiind identificate
următoarele asociaţii de facies:
1. Rudstone/grainstone intraclastic-bioclastic. Apare doar în baza succesiunii (pe circa
25 m) fiind caracterizat prin prezenţa intraclastelor recifale, alături de care apar fragmente de
echinide, briozoare, bivalve şi rare dasycladale.
2. Packstone/grainstone peloidal-bioclastic. Faciesurile de acest tip sunt predominante
în treimea inferiaoră a succesiunii. Depozitele corespunzătoare acestor facuiesuri sunt dispuse în
bancuri cu grosimi decimetrice pâmă la metrice. Bancurile pot să apară asociate, sau pot fi
intercalate în depozite mâloase. Intraclastele sunt fercvente. Mai apar peloide, ooide şi bioclaste
aparţinând unor organisme marine. Acestea sunt reprezentate prin corali şi brioazoare, fragmente
de echinoderme, bivalve, foraminifere (Patellina, Lenticulina, Charentia, Salpingoporella,
Terquemella), cyanobacterii de tip rivulariaceu şi calcimicrobi (Bacinella irregularis,
Crescentiella morronensis, Radiomura cautica, Mercierella dacica).

3. Bindstone microbialitic. Facies identificat în partea mediană a succesiunii,
caracterizat prin prezenţa a numeroase structuri microbiale de tip bacinelloid. Apar de
asemnea dasycladale, Thaumatoporella parvovesiculifera, şi cyanobacterii de tip rivulariaceu.
4. Rudstone/grainstone bioclastic. In unele probe sunt prezente numeroase cruste
microbiale, peloide şi fragmente de corali, alături de Crescentiella morronensis şi Radiomura
cautica. Alte eşantioane conţin dasycladale (Salpingoporella pygmaea), bryopsidale
(Nipponophycus ramosus) alături de calcimicrobi şi rivulariacee.
5. Boundstone coraligen-microbialitic. Facies caracterizat prin prezenţa coralilor,
puternic incrustaţi de către calcimicrobi (Crescentiella morronensis, Radiomura cautica) şi
foraminifere (Coscinophragma sp.). Sedimentul intern al bioconstrucţiilor este un packstone
peloidal cu Mercierella dacica.
6. Mudstone/wackestone microbialitic fenestral. In cadrul acestui tip de facies,
microfosilele sunt rare (calcimicrobi).
7. Wackestone bioclastic. Conţine preponderent foraminifere (Anchispirocyclina
lusitanica) şi dasycladale (Clypeina parasolkani).
Menţionăm că în zona de trecere de la calcarele recifale la cele stratificate, fenestrale (treimea
superioară a succesiunii) a fost identificat, pentru prima dată în regiune, un nivel cu black
pebbles, indicând o perioadă premergătoare de exondare şi marcând, foarte probabil, un
eveniment important în evoluţia platformei carbonatice. Acest nivel a fost regasit ulterior în
sectiunea Valea Vlăduşca (vezi mai jos, Mircescu et al., 2011)
Vărsta calacrelor din secţiunea Zaplaz-Lanţuri
Calcarele din jumătatea inferioară a succesiunii aparţin intervalului Kimmeridgian-Tithonian,
acestea conţinând Salpingoporella pygmaea, Nipponophycus ramosus şi Diversocallis dianae.
Foraminiferul Anchispirocyclina lusitanica (citat pentru prima data din Piatra Craiului) indică
trecerea de la Tithonian la Berriasian.
In partea terminală a succesiunii au fost identificate brecii calcaroase care conţin
Palorbitolina sp. Şi Triploporella sp., microfosile care indică vârsta Barremian superiorApţian. Aceste brecii sunt situate în partea bazală a conglomeratelor apţiene.
Culoarul Dâmbovicioara
Secţiunea Fundata
În cadrul succesiunii probate au fost identificate următoarele asociaţii de facies:
1. Mudstone şi wackestone fenestrat.
Faciesurile de acet tip conţin structuri fenestrale umplute cu microsparit. Pe alocuri se găsesc
urme de oxizi şi hidroxizi de fier, precum şi câte două generaţii de ciment microsparitic +
radiaxial, sau microsparitic + acicular. Wackestone-urile conţin predominant granule scheletice de
foraminifere, rare bioclaste de corali, spiculi de echinide şi bioclaste mici de rhodophyte. Prezenţa
unor structuri fenestrale de tip birdseyes indică un mediu intertidal.
2. Boundstone.
Roci carbonatice construite de organisme încrustante precum Radiomura cautica şi corali.
3. Grainstone-packstone bioclastic.
În cadrul acestor depozite au fost separate două asociaţii de facies:
a. Grainstone-packstone peloidal bioclastic, care are în alcătuire multe peloide cu sortare medie
spre bună, repartizate în toată masa sedimentului. Culoarea micritului din matrice este aceeaşi cu
cea a micritului care compune peloidele; contactele cele mai des întâlnite sunt
tangenţiale şi suturale. Sparitul şi micritul se găsesc în cantităţi relativ egale în matrice. Se mai
observă prezența cyanoidelor; ooidele sunt prezente de la rar spre frecvent, uneori fragmentate.
Bioclastele predominante sunt de foraminifere biseriate, dasycladale, miliolide şi Nautiloculina
broennimanni, Radiomura cautica, Labyrinthina mirabilis, Charentia evoluta (Fig. 12, 14),
Neoteutloporella socialis, bioclaste de echinide şi fragmente bivalve. În câteva probe se găsesc
cristale de dolomit.

Cimentul prezent cel mai des este cel izopac granular. Cimentul acicular şi denticular sunt şi ele
des întâlnite, indicând o diageneza timpurie.
b. Packstone bioclastic, reprezentat prin bioclaste de foraminifere (Nodosaria sp.), fragmente de
spongieri, bioclaste de Perturbatacrusta leini, corali, Arabicodium aegagrapiloides,
Andersenolina alpina, organisme incrustante rare de tipul Radiomura cautica, Steinmanniporella
kapelensis, Suppiluliumaella sp., Griphoporella sp. . În ceea ce priveşte cimenturile, s-au găsit des
câte două generaţii (fin granular şi de tip "blocky", sintaxial de supracreştere şi acicular, radiaxial
şi acicular). Rareori sunt prezente trei generaţii de ciment acicular, microgranular şi granular
"blocky". Peloidele se găsesc în număr mare, cu sortari şi dimensiuni diverse.
4. Rudstone recifal.
Aceasta varietate de microfacies este caracterizată prin granule scheletice de dimensiuni relativ
mari. Dintre acestea menţionăm fragmente de rivulariacee, bioclaste de Steinmanniporella
kapelensis SOKAČ & NIKLER, bioclaste de spongieri şi briozoare, bivalve şi fragmente de
rhodophyte. Sunt prezente cyanoide şi ooide, relativ rare, cu structuri discontinue. Cimenturile
găsite în sediment sunt de tip denticular, micritic pe unele fisuri, acicular şi columnar.
5. Packstone-wackestone.
Sedimentele aparţinând acestui microfacies se caracterizează prin prezenta extrem de rară a
bioclastelor reprezentate prin spongieri, briozoare şi organisme încrustante. Cimenturile prezente
sunt de tip denticular, fin granular şi micritic, prezenţa dolomitului fiind observată în câteva
cazuri.
6. Grainstone cu bioclaste cu înveliş.
Aceste sedimente, caracteristice pentru nisipurile de bordură ale platformei cu ape agitate, au fost
expuse constat sub acţiunea valurilor. Granulele scheletice observate sunt de Boueina sp.,
fragmente de corali, spongieri, briozoare, foraminifere, bioclaste de tip Andersenolina alpina,
Labyrinthina mirabilis, Salpingoporella pygmaea, Charentia evoluta, Parachaetetes sp.,
Bacinella irregularis, miliolide, nodosariide, Lituola? baculiformis, Trocholina sp., Arabicodium
sp., Nipponophycus sp., Cylindroporella sp., Mohlerina sp., Toate prezintă borduri micritice în
jurul lor, şi sunt incluse într-o matrice sparitica. Cimenturile prezente sunt de tip izopac granular
("blocky") cel mai des, denticular şi acicular, rareori microgranular. Pe alocuri se observă câte
două generaţii de ciment pe fisuri.

Concluzii: Asociaţiile de foraminifere şi alge calcaroase identificate în probe ne permit să
precizăm vârsta acestor depozite. Deşi unele genuri acoperă un interval stratigrafic larg
(Jurasic superior-Cretacic inferior), vârsta depozitelor studiate poate fi atribuită Jurasicului
superior, mai precis intervalului Kimmeridgian-Tithonian, pe baza asociaţiei de alge
calcaroase: Steinmanniporella kapelensis, Salpingoporella pygmaea, Nipponophycus ramosus
ramosus, Neoteutloporella socialis.
2012
Obiectivele specifice ale proiectului pentru anul 2012 au prevăzut două perioade de studiu în
laborator (ianuarie-martie – OB2–şi octombrie-decembrie – OB 5 – precum şi două etape de
teren (aprilie-iunie – OB 3 – şi iulie-septembrie – OB 4). I afară de acestea, un obiectiv
general se referă la comparaţii ale arealului studiat cu alte areale de dezvoltare a unor depozite
similare din ţară şi străinătate.
Activităţile desfăşurate în etapa de laborator au vizat prelucrarea probeleor (colectate pe de o
parte în 2011, iar pe de altă parte în cele două etape de teren din 2012), analiza microscopică a
acestora şi pregătirea, pe baza rezultatelor obţinute a unor comunicări şrtiinţifice la
simpozioane naţionale şi internationale.
Pentru etapa de teren au fost efectuate mai multe campanii, atât în Piatra CraiuluiDâmbovicioara, cât şi în alte areale din Carpaţi. Au fost studiate şi s-au colectat probe din
următoarele profile: Padina închisă-Brâna Caprelor, Valea Vlăduşca, Valea Coacăzei şi
Dealul Sasului. Au fost de asemenea efectuate mai multe profile parţiale în versantul estic al

crestei principale a Pietrei Craiului şi s-au studiat olistolitele din Poiana Zănoaga. De
asemenea, au fost efectuate studii în Pădurea Craiului şi zona Haţeg-Pui, două dintre arealele
alese pentru comparaţii. In plus, au fost analizate câteva probe provenind din localitatea
Stramberk (Cehia), localitate tip a faciesului Jurasicului superior calcaros din Carpaţi.
Rezultate
1. Depozitele Jurasicului superior din Piatra Craiului
Depozitele carbonatice probate în versantul vestic al Pietrei Craiului corespund parţii
inferioare şi mediane a “calcarelor albe”. S-au identificat două mari asociaţii de facies: (1)
rudstone intraclastic-bioclastic (brecii-microbrecii recifale) şi (2) boundstone coral-microbial
(bioconstrucţii).
Nivelurile de microbrecie au grosimi metrice. Microfaciesurile component sunt rudstone
intraclastic-bioclastic şi rudstone-grainstone bioclastic. Sunt slab sortate şi conţin claste
angulare reprezentate prin bioclaste (echinoderme, corali, gastropode) şi cruste microbiale.
Forma şi compoziţia lor arată un transport redus în mediu de pantă recifală.
Bioconstrucţiile constau din baffelstone cu sediment intern de tip wackestone peloidal,
framestone cu sediment intern de tip wackestone-packstone, şi bindstone cu organisme
incrustante.
Asociaţia micropaleontologică este reprezentată de Crescentiella morronensis, Radiomura
cautica, perturbatacrusta leini, Coscinophragma sp., Koskinobulina socialis, Protopeneroplis
sp., Charentia evoluta, Lituola baculiformis. Sunt prezente microorganism incrustante de tip
Bacinella-Lithocodium.
Pe baza compoziţiei, a mărimii granulare şi a formei fragmentelor carbonatice, microbreciile
carbonatice sunt atribuite unor curgeri gravitaţionale într-un mediu de pantă de self, tipic
pentru o margine de platform carbonatică. Asocierea sedimentului intrarecifal cu cruste
microbiale indică rate de sedimentare scăzute care favorizau iniţierea şi dezvoltarea
bioconstrucţiilor. Acestea corespund crestei şelfului şi au constituit area sursă a curgerilor
gravitaţionale de pe pantă.
In partea nordică a sinclinalului (Poiana Zănoaga), conglomeratele cretacice includ blocuri
mari (olistolite) de calcare, atribuite în parte Tithonianului, în parte Barremianului. O mare
parte a acestor olistolite constă din depozite peritidale (cu frecvente calcare fenestrale) un
conţinut micropaleontologic relativ sărac, în care apar însă foraminifere cuneolinidae care par
să ateste vârsta lor barremiană. Unul dintre olistolite însă, care formează proeminenţa
cunoscută ca Silha lui Căiţă, s-a dovedit a fi foarte bogat fosilifer, cu frecvente dasycladalee
mari, vizibile pe suprafeţele de alterare. Din cadrul acestui olistolit am studiat mai multe zeci
de eşantioane în vederea identificării microfaciesurilor, a microfosilelor şi a determinării
vârstei depozitelor carbonatice respective.
Principalele tipuri de microfacies
Probele analizate din calcarele care aflorează în Silha lui Căiţă sunt dominate de
microfaciesuri bioclastice.
1) Grainstone bioclastic grosier este microfaciesul cel mai frecvent întâlnit. Bioclastele sunt
reprezentate prin fragmente mari de gastropode, bivalve, rare fragmente de corali, fragmente
de crabi (Carpathocancer), foarte rare fragmente de echinoderme, alge dasycladale mari,
foraminifere bentonice, inclusiv foraminifere incrustante (Coscinophragma), cyanobacterii de
tip rivulariaceu şi oncoide cyanobacteriene. Sunt prezente uneori rare ooide. Peloidele, uneori
frecvente în sedimentul de baza, provin cel mai probabil din bioclaste micritizate. Pe
bioclastele mari, sau în golurile din cadrul acestora există depuneri micritice sau
micropeloidale de natură microbiană. In unele cazuri, există un ciment de menisc iar pe
bioclaste franje de micrit microstalactitic.

Exiată câteva varietăţi ale acestui tip de microfacies, funcţie de dimensiunea şi tipul
granulelor: grainstone bioclastic, sau peloidal-bioclastic mediu grosier, uneori cu frecvente
foraminifere de tip Andersenolina, sau grainstone grosier cu noduli microbialitici.
2) Grainstone ooidic. Ooidele au nucleu alcătuit cel mai adesea dintr-un peloid sau intraclast
micritic, mai rar dintr-un bioclast, şi cortex concentric. Bioclastele sunt reprezentate prin
fragmente de gastropode, rare foraminifere, dasycladale şi fragmente de bindstone microbian.
Există unele varietăţi cu ooide mai mici, cu trecere bruscă la wackestone cu fragmente de
ooide.
3) Grainstone fin peloidal, bioclastic, fenestrat. Peloidele sunt de dimensiuni relativ mici,
dispuse în pături successive, separate de spaţii fenestrale. Conţine structuri microbiene,
inclusiv de tip Crescentiella. Sunt prezente de asemenea tuburi de viermi. Există unele
varietăţi ale acestui tip de microfacies: grainstone peloidal-bioclastic, cu trecere la wackestone
intraclastic; grainstone fin peloidal, packtone fin peloidal, fenestrat.
4) Grainstone peloidal-fenestrat, cu peloide medii-granulare, cu mici noduli microbialitici.
5) Grainstone/packstone intraclastic. Claste angulare, micirtice sau peloidale prinse intr-un
ciment sparitic sau liant miciritc. Uneori microbreciile cu liant micritic au claste de
diemnsiuni şi origini diferite: intraclaste peloidale, fragmente de corali, fragmente de
microbialite.
6) Bindstone cu structuri bacinellide şi diverse bioclaste. Structurile bacinellide prind în
reţeaua lor rare fragmente de echinoderme, dasycladale şi foraminifere (Coscinophragma) şi
uneori oncoide micritice.
7) Boundstone coraligen-microbialitic. Alcătuit din corali coloniali în asociaţie cu diverse
structure microbialitice incrustante, inclusiv structuri stromatolitice.
8) Wackestone intraclastic (microbrecie)
Asociaţia micropaleontologică identificată constă din alge calcaroase şi foraminifere. Dintre
alge sunt prezente: Petrascula bursiformis (foarte frecvent), Petrascula sp., Pseudocymopolia
cf. jurassica, Salpingoporella pygmaea, rare exemplare de Clypeina sulcata, Nipponophycus
sp. şi cyanobacterii de tip rivulariaceu.
Foraminiferele sunt reprezentate prin: Everticyclammina sp., Pseudocyclammina lituus,
Charentia sp., Coscinophragma cribrosa, Mohlerina basiliensis, Protopeneroplis
ultragranulata, Protopeneroplis sp., Nautiloculina bronnimanni, Andersenolina alpina,
Andesenolina cf. sagittaria, Andesenolina perconigi şi “Trocholina” sp.
Microfaciesurile carbonatice identificate în calcarele din zona Silha lui Căiţă indică o
varietate de medii legate de diferite sectoare ale platformei carbonatice: de la bioconstrucţii
(margine de platformă), la bancuri bioclastice grosiere (probabil platformă externă sau
platfomă internă deschisă cu hidrodinamică ridicată), până la medii peritidale, cu formare de
pături microbiale şi structuri fenestrate.
Asociaţia micropaleontologică identificată este tipică pentru intervalul Tithonian superiorBerriasian.
2. Depozitele Cretacicului inferior din Dealul Sasului şi ale Jurasicului mediu din
zona Rucăr
Au foat realizate studii detaliate asupra secventelor condensate ale Jurasicului şi Cretacicului
inferior care afloreaza in zona Rucăr-Dambovicioara – Dealul Sasului. Pentru zonele studiate
au fost efectuate analize din punct de vedere sedimentologic, mineralogic și geochimic şi
paleontologic.
A. Discontinuitatea intra-valanginiană din zona Dâmbovicioara
(Dealul Sasului versantul sud-vestic)

Secvenţa studiată cuprinde o discontinuitate de tip „rock-ground” care reprezintă limita dintre
calcare peritidale de varstă Beriassian-Valanginian inferior şi calcare corespunzătoare
marginii de şelf şi şelfului distal (offshore) De varstă Valanginian terminal-Hauterivian bazal.
Acestă discontiunitate intra-Valanginiană este un exemplu clar de discontinuitate (DS) de tip
„inherited rock ground”(IRG). Clasificarea şi încadrarea genetică a acestei discontinuităţi a
fost relizată pe baza caracteristicilor morfologice ale suprafeţei de discontinuitate (DS), a
contrastului de facies dintre rocile de sub discontinuitate („underlying rocks” UR) şi cele care
acoperă discontinuitatea („overlying rocks” OR), cat şi pe baza proceselor diagenetice care au
afectat UR şi DS. Contrastul de facies este marcat astfel:
UR (rocile de sub discontinuitate) sunt reprezentate prin packstone cu gastropode, grainstone
bioclastic peloidal, packstone bioclastic peloidal-intraclastic, packstone/grainstone peloidal
fenestral şi packstone/wackestone fenestral peloidal–intraclastic, iar cele de peste
discontinuitate (OR) prin claystone/mudstone cu glauconit, wackestone/packstone peloidal cu
spiculi de spongieri, echinoide, ostracode, ?radiolari, foraminifere bentonice şi planctonice.
În vederea reconstituirii proceselor diagenetice precum și evaluarea gradului de modificare în
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timp a diagenezei, s-au prelevate probe pentru analiza izotopilor stabili ai δ O și δ C.
S-au prelevat probe cu următoarea litologie: matrice micritică, cimenturi timpurii
(sindepoziționale), cimenturi postdepoziționale precum și din rostrumurile belemniților.
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Analizele izotopilor stabili (δ O, δ C) care sunt in curs de realizarea in Marea Britanie, ne
vor permite o evaluare a condiţiilor paleoclimatice in care a fost generata suprafata de
discontinuitate, rezultatele fiind corelate cu informațiile de ordin petrografic și paleontologic.
Studiul variaţiei rapoartelor izotopilor stabili, va fi folosit pentru corelări de ordin stratigrafic,
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prin înregistrarea anomaliilor de pe curbele evolutive ale δ C şi δ O.
Suprafaţa de discontinuitate studiată este o discontunitate complexă care prezintă o istorie
polifazică, cu evenimente importante ce s-au succedat în timpul Valanginianianului,
evenimente:
(I) cimentare marină timpurie în mediu intertidal-supratidal: calcitul pelicular fibros sau
granular precipitat ca o primă generație de ciment urmat de cimenturile microstalactitice și de
menisc; cimentul fibros pelicular a fost precipitat uniform în jurul peloidelor și a cavităților
iar spațiile poroase intergranulare rămase libere au fost umplute cu ciment sparitic și silt
vados
(II) expunere subaeriană, cu formarea unor niveluri brecifiate și suprafețe de paleocarst;
brecifieri, urme de rădăcini și suprafețe neregulate care intersectează structurile primare ale
rocii carbonatice;.
(III) colonizarea suprafetei exondate cu structuri asemănătoare lichenilor;
Aceste structuri, acoperă suprafața de discontinuitate, fisurile, fracturile și cavitățile din topul
calcarelor peritidale valanginiene. Structurile asemănătoare talului lichenilor prezintă un
aspect tubular cu ramificații dichotomice, sau sub formă de lobi încovoiați cu suprafațe
superioare netede, ușor convexe.
(IV) inundarea platformei este argumentată prin mineralizarea suprafeței de discontinuitate
(DS) cu fosfați, oxihidroxizi de fier și glauconit; suprafețele microcarstice, fisurile și fracturile
umplute cu litoclaste angulare rezultate din calcarele pelagice și neritice și cruste fosfatice.
Analizele de chemostratigrafie realizate pentru prima data in zona studiata au contribuit la
elucidarea varstei formarii suparfetei de discontinuitate studiate dar si la reconstituirea
evolutiei paleomediului de sedimentare in care acesta s-a format.
Astfel, au fost realizate datări radiometrice pe glauconit (40K/42Ca) precum și izotopii
stronțiului (87Sr/86Sr) la Universitatea din Arizona, Departamentul de Geoștiințe din Tuecson,
cu scopul de a determina vârstele absolute ale rocilor carbonatice ce acopera suprafata de
discontinuitate.

Vârstele obținute pe glauconit (K-Ca) se corelează foarte bine cu rezultatele obținute din
evaluarea izotopilor de stronțiu, indicand intervalul Valanginian terminal - Hauterivian, adica
130 m.a. (± 3.0 m.a.)
B. Secventele condensate ale Jurasicului mediu din zona Rucar- Bran (Valea
Purcaretelui, Gruiul Lupui)
Istoria evolutiei domeniului Getic pe parcursul Jurasicului mediu este documentata prin
succesiunile litostratigrafice din cadrul arealului carpatic intr-un numar restrains de zone in
care aceste succesiuni pot fi observate.
In acest an am identificat o noua occurenta a depozitelor condensate ale Jurasicului mediu
care afloreaza in zona Rucăr – Dambovocioara. Existenta Jurasicului mediu in partea extrem
vestică a culoarului Rucăr-Bran a fost evidentiata de Ioan Simionescu, in lucrarea “Fauna
Calloviana din Valea Lupului” si mai apoi prezentată succinct de către Patrulius. De la
lucrarea lui Simionescu şi Patrulius si pana azi, aflorimetele descrise de acesta nu au mai fost
nicio dată regasite in ciuda eforturilor depuse de paleontologii intersesati in studiul faunelor
de ammonoidee.
Cercetarile de teren intensive pe care le-am efectuat in aceasta vara ne-au condus la
identificarea deschiderilor cu calcare calloviene din Gruiul Lupului / Valea Lupului cat şi
descoperirea unei noi zone de aflorare a depozitelor jurasice pe o vale paralela cu Valea
Lupului/ Gruiul Lupului.
Succesiunea litostratigrafica a depozitelor jurasice din acesta zona este pentru prima data
descrisă in detaliu, rezultatele analizelor microfaciale, geochimice si paleontologice urmand
sa fie publicate.
Harta geologica 1:50.000, foaia Rucăr, nu cuprinde noua ocurenta a Jurasicului mediu pe care
noi o descriem pentru prima data in cadrul acestui proiect de cercetare. Acest aspect este
semnificativ, deoarece tectonica complicata a arealului carpatic face ca depozitele condensate
de varstă Jurasic mediu să afloreaze pe suprafete destul de restranse, în zone montane, cu
relief accidentat. Studiul detaliat al acestei secvente stratigrafice s-a concretizat in
evidentierea microfaciesurilor și analizarea fenomenelor diagenetice, studiul mineralogiei și
geochimiei crustelor feruginoase asociate discontinuităţilor de tip hardground evidentiate, cât
şi analiza fenomenelor de micro-încrustare, micro-bioeroziune proprii acestor tipuri de
discontinuităţi, alături de descrirea unei extrem de bogate faune de ammonidee.
Asociatia de amoniti cuprinde specii care atesta prezenta calovianului mediu si baza
Callovianului superior. Intreg intervalul, este dominat de prezenta speciilor din grupul
Reineckeiidae, cu o abundenta relativa mai mare in exemplare in portiunea mediana (Niv.
35,4 – 35,7), unde este omniprezenta specia Reineckeia anceps– atestand Zona Anceps. Se
remarca in nivelele inferioare in special (interval 35,0 – 35,2) prezenta speciilor din grupul
Kosmoceras, ca noutate pentru Romania, depasind ce ar insemna prezenta sporadica sau
intamplatoare, prin numarul exemplarelor – specii considerate de origine boreala.
Taxonii de amoniti ce compun asociatia: Reineckeia anceps, Reineckeia cf. douvillei,
Rehmannia cf. segestana , Erymnoceras baylei, Collotia cf. oxyptycha, Subgrossouvria
famula, Binatisphinctes hamulatus, Homoeoplanulites cf. difficilis, Choffatia cf. waageni,
Kosmoceras proniae, Kosmoceras spinosum, Kosmoceras cf. mrazeci, Kosmoceras sp.,
Lissoceras voultense, Hecticoceras zieteni, Hecticoceras punctatum, Hecticoceras cf.
bannense, Distichoceras cf. janus, Paralcidia sp., Calliphylloceras demidoffi,
Holcophylloceras indicum, Sowerbyceras subtorisulcatum.
Se remarca absenta speciilor din grupul Macrocephalitidaelor (la partea inferioara),
Peltoceratinaelor si Cardioceratidaelor (gen Quenstedtoceras – la partea superioara).
Atestate. Callovianul mediu: Zona Anceps, din Zona Coronatum - Szona Baylei; din
Callovianul superior: Zona Athleta – partial Szona Trezeense/ Szona Proniae si Szona

Spinosum (partial) – la nivelul acestei zone se remarca absenta speciilor din grupul
Peltoceras.
Observatiile detaliate la microscopul electronic, asupra crustelor feruginoase asociate
hardgrounduri-lor şi macro-oncoidelor din cadrul noii succesiuni studiate, demonstrează
natura lor microbiană. Analizele geochimice realizate pe laminele feruginoase, au înregistrat
valori considerabile ale fierului (> 65%) și valori mici pentru CaO (7.9 %), SiO2 (4.0 %),
Al2O3 (12 %), MgO (0.3 %), K2O (0.3 %) și TiO2 (0.1 %). Pentru determinarea compoziției
mineralogice a crustelor, au fost prelevate date din pulberea obținută prin mojararea acestora,
utilizând analizele difracției cu raze X (XRD); mineralele principale fiind: goethit, hematit,
magnetit, calcit, illit, titanomagnetit și montmorillonit.
Participări la sesiuni ştiinţifice şi publicaţii
Rezultatele obţinute în 2012 au fost prezentate parţial în cadrul unui simpozion internaţional
(29th IAS Meeting of Sedimentology, Schladming, Austria, sept. 2012) precum şi în cadrul
Sesiunii anuale de comunicări a Departamentului de Geologie al Universităţii Babeş-Bolyai.
Abstractele comunicărilor (6 abstracte) au fost publicate în volumele de abstracte ale celor
două manifestări ştiinţifice.
Au fost de asemenea publicate 3 lucrări în revista Facies, revistă cotată ISI
Pentru detalii, vezi lista de lucrări.
2013
Obiectivele specifice ale proiectului pentru anul 2013 au prevăzut două perioade de studiu în
laborator (ianuarie-martie – OB6–şi octombrie-decembrie – OB 9 – precum şi două etape de
teren (aprilie-iunie – OB 7 – şi iulie-septembrie – OB 8). I afară de acestea, un obiectiv
general se referă la comparaţii ale arealului studiat cu alte areale de dezvoltare a unor depozite
similare din ţară şi străinătate.
Activităţile desfăşurate în etapa de laborator au vizat prelucrarea probeleor (colectate pe de o
parte în 2012, iar pe de altă parte în cele două etape de teren din 2013), analiza microscopică a
acestora şi pregătirea, pe baza rezultatelor obţinute, până în momentul respective, a unor
comunicări şrtiinţifice la simpozioane naţionale şi internationale.
Pentru etapa de teren au fost efectuate mai multe campanii, atât în Piatra CraiuluiDâmbovicioara, cât şi în alte areale din Carpaţi. Au fost studiate şi s-au colectat probe din
următoarele profile: Ciorânga-Vârful Ascuţit, Padinile Frumoase-Vârful Ascuţit, Valea
Dâmbovicioarei, Valea Muierii, Dealul Sasului, Padina Braşoavei, zona Peştera, Gruiul
Lupului, Mateiaş, cariera veche de la Codlea. De asemenea, au fost efectuate studii în Munţii
Rarău, Hăghimaş şi Perşani, areale alese pentru comparaţii. In plus, au fost analizate probe
provenind din Cretacicul inferior din Iran, cu interes pentru comparaţii paleogeografice.
Rezultate
Alge calcaroase in olistolitele din Poiana Zănoaga, nordul sinclinalului Piatra Craiului
In partea nordică a sinclinalului Piatra Craiului (Poiana Zănoaga), conglomeratele cretacice
includ blocuri mari (olistolite) de calcare, atribuite în parte Tithonianului, în parte
Barremianului. O mare parte a acestor olistolite constă din depozite peritidale (cu frecvente
calcare fenestrale) un conţinut micropaleontologic relativ sărac, în care apar însă foraminifere
cuneolinidae care par să ateste vârsta lor barremiană. Unele dintre olistolite s-au dovedit a fi
foarte bogat fosilifere, cu frecvente dasycladalee mari, vizibile pe suprafeţele de alterare (e.g.
olistolitul care formeaza proieminenţa cunoscuta sub numele de Silha lui Căiţă).
Principalele tipuri de microfacies identificate în olistolitele bogat fosilifere din Poiana
Zănoaga sunt: grainstone bioclastic grosier, grainstone ooidic, grainstone fin peloidal,

bioclastic, fenestrat, grainstone/packstone intraclastic, bindstone cu structuri bacinellide şi
diverse bioclaste, boundstone coraligen-microbialitic, wackestone intraclastic (microbrecie).
Microfaciesurile identificate indică o varietate de medii legate de diferite sectoare ale
platformei carbonatice: de la bioconstrucţii (margine de platformă), la bancuri bioclastice
grosiere (probabil platformă externă sau platfomă internă deschisă cu hidrodinamică ridicată),
până la medii peritidale, cu formare de pături microbiale şi structuri fenestrate.
Foraminiferele identificate in aceste calcare (Everticyclammina sp., Pseudocyclammina lituus,
Charentia evoluta., Coscinophragma cribrosa, Mohlerina basiliensis , Protopeneroplis
ultragranulata, Nautiloculina bronnimanni, Andersenolina alpina, Andesenolina cf.
sagittaria, Andesenolina perconigi şi “Trocholina” sp.) indică o vârsta Tithonian superiorBerriasian.
Algele calcaroase identificate sunt reprezentate prin Petrascula bursiformis (foarte frecvent),
Petrascula sp., Pseudocymopolia cf. jurassica, Salpingoporella pygmaea, Suppiluliumaella
sp., Terquemella sp.,rare exemplare de Clypeina sulcata, Nipponophycus sp. Diversicallis
dianae şi cyanobacterii de tip rivulariaceu. Microproblematicul Lithocodium aggregatum,
asociat uneori cu foraminiferul Troglotella incrustans, este de asemenea present. Algele
calcaroase sunt de asemenea caracteristioce pentru intervalul Tithonian superior-Berriasian.
Asociaţii de microfosile neocomiene în calcarele din Piatra Craiului şi culoarul
Dâmbovicioara
Studiul se bazeaza pe analiza mai multor profile din zona Dâmbovicioara (Dealul Sasului,
Cetatea Neamţului, Cheile Dâmbovicioarei, Pârâul Peşterii) şi Munţii Piatra Craiului
(Vlăduşca-Est, Padinile Frumoase-Vârful Ascuţit, Drumul lui Lehman). Au fost analizate
peste 300 de secţiuni subţiri atât din Formaţiunea de Cheile Dâmbovicioarei cât şi din
Membrul de Cetatea Neamţului (partea inferioară a Formaţiunii de Dâmbovicioara). În zona
Dâmbovicioara limita dintre cele două unităţi litostratigrafice este marcată de o
discontinuitate complexă cu o evoluţie poliistorică descrisă de Patrulius ca suprafată de
hardground).
In Formaţiunea de Cheile Dâmbovicioarei a fost identificată o asociaţie de alge calcaroase şi
foraminifere, acestea din urmă fiind dominante: Conicopfenderina? balkanica,
“Valdanchella” sp., Parakoskinolina sp., Earlandia? conradi, Belorusiella sp., Kamisnkia sp.,
Everticyclammina cf. virguliana, Charentia cuvillieri, Nautiloculina broennimanni,
Pfenderina neocomiensis, Haplophragmoides joukowskyi, Pseudotextulariella courtionenis,
Scythiolina camposaurii, Scythiolina cf. cuneata, Scythiolina cf. crumaeneformae, Scythiolina
cf. filiformae, Histerolina cf. paxilliformae, Histerolina cf. pileiformae, Montsalevia
salevensis, Protopeneroplis ultragranulata, Andersenolina alpina, Andersenolina cherchiae,
Andersenolina campanella, Andersenolina delphinensis, Mohlerina basiliensis, Meandrospia
favrei, Meandrospira sp. Algele calcaroase sunt reprezentate prin: Clypeina parasolkani,
Macroporella praturloni, Pseudocymopolia jurassica, Pseudocymopolia cf. orientalis,
Salpingoporella annulata, Salpingoporella sp., Selliporella neocomiensis, Terquemella sp.,
Thaumatoporella parvovesiculifera, cyanobacterii de tip Rivularia şi structuri bacinellide.
In partea inferioară a Formaţiunii de Dâmbovicioara (Membrul de Cetatea Neamţului) au fost
identificate următoarele foraminifere: Charentia sp., Haplophragmoides sp., Kaminskia sp.,
Gaudryina sp., Pfenderina cf. neocomiensis, Montsalevia salevensis, Meandrospira favrei,
Scythiolina cf. cuneata, Scythiolina cf. infundibuliformae, Vercorsella sp., Paracoskinolina
sp., Patellina sp. Algele dasycladacee lipsesc din această succesiune.
Asociaţia micropaleontologică din Formaţiunea de Cheile Dâmbovicioarei indică, în
ansamblu, Berriasianul superior-Valanginianul inferior. Pseudotextulariella courtionensis şi
Conicopfenderina? balkanica alături de rare specimen de Montsalevia salevensis şi mai
frecvent Haplophragmoides joukowskyi indică această vârstă. Alături de acestea apare o

bogată asociaţie de cuneolinide mici, caracteristice de asemenea intervalului BerriasianValanginian. Algele calcaroase indică acelaşi interval stratigrafic.
Microfosilele din rocile situate deasupra discontinuităţii sunt reprezentate de asemenea prin
specii caracteristice pentru Valanginian. Trebuie subliniată frecvenţa mare de apariţie a
speciilor Montsalevia salevensis şi Meandrospira favrei, ambele cu oscute din calcare
valanginiene sau calcare atribuite Valanginianului superior-Hauterivianului inferior. Cele
două specii se gasesc adesea în medii circalitorale, în depozite care variază de la packstone
bioclastic fin granular (baza pantei) la packstone/grainstone din partea superioară a pantei.
This Aceasta este de fapt evoluţia Membrului de Cetatea Neamţului care începe cu calcare fin
granulare de adâncime cu fosfat şi glauconit situate deasupra discontinuităţii situate în topul
Formaţiunii de Cheile Dâmbovicioarei, şi evoluează înspre depozite de pantă superioară cu
frecvente foraminifere şi uneori cu mici fragmente recifale (e.g. corals) în timpul
Valanginianului superior.
Pe baza asociaţiilor micropaleontologice putem spune că discontinuitatea dintre Formaţiunea
de Cheile Dâmbovicioarei şi Formaţiunea de Dâmbovicioara s-a format intra-Valanginian, cel
mai probabil în intervalul Valanginian mediu-superior, care se corelează cu bine cunoscutul
eveniment anoxic global care a afectat întregul areal peri-tethysian.
Câteva detalii asupra discontinuităţii din Culoarul Dâmbovicioara
Evoluţia sedimentară a platformelor carbonatice peri-tethysiene, în timpul Cretacicului
inferior, a fost marcată intermittent de crize, influenţate de perioade de ridicare rapidă a
nivelului marin, rate ridicate de aport terigen, evenimente de furtună, şi schimbări ale
mediului datorate proceselor tectonice şi inundaţii massive, aşa cum o atestă prezenţa
glauconitului şia fosfaţilor. Astfel de evenimente, care indică schimbări în paleotemperatura
global şi paleomediu, sunt documentate în cadrul succesiunilor litostratigrafice din diferite
platform carbonatice, de către discontinuităţile de inundare associate cu condensare
stratigrafică şi diferite suprafeţe mineralizate.
Tudiul efectuat pe eşantioane colectate din mai multe profile din arealul Dâmbovicioara pun
în evidenţă trei stagii de evoluţie a acestui sector a platformei carbonatice getice:
(1) producţia de carbonat de calciu in cadrul platformei carbonatice într-un mediu intertidal–
supratidal evidenţiat de micrifaciesuri de tip grainstone bioclastic-peloidal, packstone
bioclastic, packstone-grainstone fenestral şi packstone grainstone. Izotopii δ13C prezintă o
tendinţă pozitivă de lungă durată cuprinsă între 0.71 şi 1.46 ‰;
(2) expunerea subaeriană a platformei carbonatice este reprezentată prin microfaciesuri de tip
packstone-grainstone peloidal şi packstone-wackestone. Efectele sindepoziţionale ale
expunerii subaeriene sunt indicate de tendinţa negative a valorilor izotopilor δ13C (de la -0.54
la -0.79 ‰) indicând influenţa meteorică, carstificare incipientă, brecifiere, prezenţa
structurilor rhizolitice şi câteva tipuri de umpluturi de cavităţi de către un mosaic de calcit
scalenoedric şi/sau silt vados, reprezentând un prim stagiu de dezvoltare a unei suprafeţe de
discontinuitate complexe;
(3) Inecarea platformei carbonatice caracterizată de fosfogeneză şi glauconitizare şi de
condensare de-a pe suprafaţa de discontinuitate şi calcarele bogate în glauconit de deasupra.
Cele mai representative tipuri de microfaciesuri în acest stadiu sunt wackestone-packstone
peloidal, wackestone cu glauconit, mudstone şi granstone bioclastic. Calorile izotopului δ18O
variază de la -2.68 la -1.04 ‰ şi cele a le izotopului δ13C de la 0.35 la 1.99 ‰, ceea ce indică
un mediu normal-marin. Rocile carbonatice bogate în glauconit care acoperă discontinuitatea
conţin rari amoniţi (Polyptychites sp.), belemniţi, brachiopode, gastropode, bivalve şi dinţi de
rechini bentonici, alături de care apar echinoderme, ostracode, radiolari şi foraminifere

bentonice şi planctonice. Toate aceste trăsături sugerează un stadiu de inundare maxima în
evoluţia platformei carbonatice.
Intervalul intra-Valanginian în care s-a format discontinuitatea este atestat printr-o asociaţie
micropaleontologică caracteristică. Datele chemostratigrafice, corelate cu cele biostratigrafice
permit precizarea intervalului corespunzător lacunei stratigrafice ca fiind Valanginian mediusuperior, depozitele acoperitoare aparţinând Valanginianului terminal. Acesta este prima
abordare multidisciplinară care ia în considerare caracteristicile sedimentologice,
paleontologice, geochimice, mineralogice şi chemostratigrafice în studiul discontinuităţii
asociată cu rocile carbonatice ale Cretacicului inferior din zona Dâmbovicioara, demonstrănd
că o parte a platformei carbonatice getice a fost afectată de evenimentul anoxic global
Weissert în timpul Valanginianului mediu-superior.
Microfosile din galeţii calcaroşi ai conglomeratelor cretacice din Piatra Craiului
Sinclinalul Piatra Craiului este umplut cu conglomerate cretacice atribuite în parte Apţianului
şi în parte Albianului terminal-Cenomanianului. Cei mai mulţi galeţi din aceste conglomerate
constau din calcare. Studiul mai multor sute de secţiuni subţiri făcute prin galeţii calcaroşi a
permis identificarea unor scociaţii micropaleontologice pe baza cărora galeţii pot fi atribuiţi
unor succesiuni de calcare localizate în apropierea arealului de sedimentare a conglomeratelor
(Munţii Piatra Craiului, culoarul Dâmbovicioara, Munţii Bucegi). Am identificat calcare de
vârstă Jurasic mediu, Jurasic superior şi Cretacic inferior.
Jurasic mediu
Galeţii atribuiţi Jurasicului mediu constau din calcare cu material terigen şi “Trocholina”
conica şi Lenticulina sp.
Jurasic superior (Kimmeridgian-Tithonian)
O mare parte a galeţilor din conglomerate este reprezentată de calcare kimmeridgiantithoniene identice ca facies şi conţinut paleontologic cu calcarele din masivul Piatra Craiului.
Microfaciesurile cele mai importante sunt: boundstone coral-microbialitic, boundstone cu
spongieri, microbialite şi incrustaţii, boundstone stromatolitic, rudstone bioclastic-intraclastic,
rudstone/cementstone bioclastic, grainstone intraclastic-bioclastic (turbidite). Asociaţia
micropaleontologică constă din:
Mercierella dacica,Crescentiella morronensis, Radiomura cautica, Perturbatacrusta leini,
structuri bacinellide, Lithocodium aggregatum, Felixporidium sp., Nipponophycus sp.,
Pseudotrinocladus piae, Salpingoporella pygmaea, Triploporella remesi, Triploporella sp.,
Petrascula bursiformis, Griphoporella jurassica, Clypeina sulcata, Terquemella sp.,
Labyrinthina mirabilis, Protopeneroplis striata, Ansersenolina sp., Charenti sp.,
Rectocyclammina sp.
Tithonian superior-Berriasian
Unele microfaciesuri de tipul grainstone oolitic, grainstone oolitic-fenestral şi wackestone
oncoidal sunt similare cu cele care corespund calcarelor care urmează faciesului recifal din
Piatra Craiului. Asociaţia micropaleontologică este de asemenea asemănătoare: Crescentiella
morronensis, Griphoporella cf. cretacea, Salpingoporella pygmaea, Salpingoporella
annulata, Arabicidium sp., Charentia evoluta, Protopeneroplis ultragranulata, Andersenolina
alpina, Andersenolina delphinensis, Nautiloculina broennimanni.
Berriasian-Valanginian
Partea terminală a calcarelor din Piatra Craiului şi culoarul Dâmbovicioara (Formaţiunea de
Cheile Dâmbovicioarei) a fost de asemenea identificată în galeţii conlomeratelor din
umplutura sinclinalului Piatra Craiului. Microfaciesurile sunt reprezentate prin grainstonepackstone peloidal-bioclastic, grainstone intraclastic-bioclastic grosier, grainstone peloidalbioclastic, packstone bioclastic fin granular, microbrecii. Asociaţia micropaleontologică
constă din: Pseudocymopolia jurassica, Thaumatoporella parvovesiculifera, cyanobacterii de

tip Rivularia, Montsalevia salevensis, Scythiloculina sp., Pseudotextulariella courtionensis,
Meandrospira favrei, Protopeneroplis ultragranulata, Pseudocyclammina lituus,
Everticyclammina sp., Pfenderina neocomiensis, Conicopfenderina? balkanica, Mohlerina
basiliensis, Andersenolina gr. cherchiae-perconigi, Andersenolina delphinensis.
Mulţi galeţi constau din wackestone cu calpionellide sau cu calpionellide şi radiolari. Uneori
calpionellidele au fost găsite în packstone-grainstone allodapic alături de microfosile de apă
puţin adâncă (Neotrocholina valdensis, Protopeneroplis ultragranulata, Lenticulina sp.,
Patellina sp., Spirillina sp., miliolide şi fragmente de dasycladalee). Asociaţia de
calpionellide constă din: Crassicollaria intermedia, Crassicolaria cf. massutiniana,
Calpionella alpina, Calpionella elliptica, Tintinnopsella carpathica, Tinntinopsella longa,
?Lorenziella dacica, Calpionellopsis oblonga. Această asociaţie corespunde zonelor de
calpionellide Alpina, Elliptica şi Calpionelopsis (subzona Oblonga), corespunzând, în
ansamblu, Berriasianului.
Barremian-Aptian
O parte a galeţilor conţin microfosile barremian-apţiene şi au faciesuri asemănătoare celor ale
calcarelor barremiene din arealul Dâmboviciara-Dealul Sasului, sau al microbreciilor
localizate la baza conglomeratelor. Cele mai importante microfaciesuri sunt: boundstone
coraligen, boundstone spongo-microbialitic, packstone bioclastic, rudstone cu rudişti şi
foraminifere. Acestea conţin Neomeris cretacea, Salpingoporella muehlbergii, Actinoporella
podolica, Terquemella sp., Lithocodium aggregatum, Pseudocyclammina lituus, Novalesia
producta, Pseudolituonella gavonensis, Montseciella arabica, Palaeodictyoconus sp.,
Everticyclammina sp., Rectocyclammina sp., Andersenolina odukpaniensis and Andersenolina
sagittaria.
Microfaciesurile şi asociaţiile micropaleontologice identificate indică faptul că cei mai mulţi
galeţi de calcare provin din arealele de sedimentare ale Seriei de Braşov (parte a extremităţii
estice a cuverturii pânzei Getice). Unii galeţi provin însă din depozitele bazinale care aparţin
seriei de Preleaota.
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