
PN-II-ID-PCE-2011-3-0025 
 
RAPORT SINTETIC 
Pentru perioada 15 septembrie 2011-15 septembrie 2016 
 
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 nord-
vestic 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 superior-Apţian. 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.  
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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 Craiului-
Dâmbovicioara, 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 superior-
Berriasian. 
 

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 
timp a diagenezei, s-au prelevate probe pentru analiza izotopilor stabili ai δ

18
O și δ

13
C.  

S-au prelevat probe cu următoarea litologie: matrice micritică, cimenturi timpurii 
(sindepoziționale), cimenturi postdepoziționale precum și din rostrumurile belemniților. 
Analizele izotopilor stabili (δ

18
O, δ

13
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, 
prin înregistrarea anomaliilor de pe curbele evolutive ale δ

13
C şi δ

18
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 Craiului-
Dâmbovicioara, 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 superior-Berriasian. 
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 Berriasian-Valanginian. 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 mediu-
superior, 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 kimmeridgian-tithoniene 
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 grainstone-packstone 
peloidal-bioclastic, grainstone intraclastic-bioclastic grosier, grainstone peloidal-bioclastic, 
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. 
 
Participari la sesiuni şi publicaţii 
Rezultatele obţinute în 2013 au fost prezentate în cadrul unor simpozioane internaţionale (4th 
International Students Geologica Confernce, Brno, aprilie, 2013; 7th European Symposium on 
Fossil Algae, Schladming, Austria, sept. 2013; the 9th Romanian Symposium on Paleontology, 
Iasi, oct. 2013) precum şi în cadrul Sesiunii anuale de comunicări a Departamentului de Geologie 
al Universităţii Babeş-Bolyai (2013). Abstractele comunicărilor au fost publicate în volumele de 
abstracte ale acestor manifestări ştiinţifice. 
Au fost de asemenea publicate lucrări în reviste cotate ISI,  
Pentru detalii, vezi lista de lucrări. 
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2014 
 
Obiectivele specifice ale proiectului pentru anul 2014 au prevăzut o perioadă de studiu în 
laborator (ianuarie-martie – OB10–şi două etape de teren (aprilie-sepembrie – OB 11). A rămas 
de asemenea obiectivul 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 2013, iar pe de altă parte în etapa de teren din 2014), analiza microscopică a acestora şi 
pregătirea, pe baza rezultatelor obţinute, până în momentul respectiv, a unor comunicări 
şrtiinţifice la simpozioane naţionale şi internationale. 
Pentru etapa de teren au fost efectuate mai multe campanii, atât în Piatra Craiului-
Dâmbovicioara, cât şi în alte areale din Carpaţi. Au fost studiate şi s-au colectat probe din 
următoarele profile: Padinile Frumoase-Vârful Ascuţit, Valea Dâmbovicioarei-cheile 
Brusturetului, Valea Izvorului, Dl. Măgura-Bran, cariera veche de la Codlea.  De asemenea, au 
fost efectuate studii în Munţii Rarău şi în Apuseni, areale alese pentru comparaţii. In plus, au fost 
analizate probe provenind din Cretacicul inferior din Crimea, cu interes pentru comparaţii 
paleogeografice. 
 
Rezultate 
Suprafeţele de discontinuitate din Culoarul Dambovicioara si arealele adiacente 
 
Introducere  
Studiile complexe, interdisciplinare de ordin sedimentologic, paleontologic, geochimic și 
mineralogic, efectuate asupra secvențelor sedimentare însoţite de suprafețe de discontinuitate, 
pot conduce la obţinerea unor informaţii importante cu privire la evoluţia în timp a bazinelor de 
sedimentare, informaţii care ne ajută la estimarea cât mai exactă a factorilor limitativi de mediu 
din anumite momente în cadrul mediilor de sedimentare şi mai ales cu privire la procesele care 
au influenţat evoluția în timp a comunităţilor de organisme asociate acestor suprafețe de 
discontinuitate. 
Discontinuităţile corespunzătoare substraturilor marine litificate ca urmare a unor modificări 
drastice ale parametrilor fizico-chimici şi biologici ai mediilor de sedimentare sunt studiate la 
nivel mondial cu o atenţie considerabilă datorită valorii lor de markeri stratigrafici şi ca 
indicatori de mediu, datorită informaţiilor obţinute prin înţelegerea proceselor de cimentare, 
diageneză şi datorită conservării in situ a unor părţi din faunele asociate (Taylor şi Wilson, 
2002). Astfel de discontinuităţi constituie substraturi marine litificate ce reprezintă medii de viață 
speciale, colonizate mai ales de organismele încrustante şi perforante. 
Discontinuitățile de tip „drowning unconformity” („discontinuități înecate”) sunt reprezentate 
prin suprafețe complexe, iar înțelegerea genezei acestora este foarte importantă în reconstituirile 
de ordin paleooceanografic și paleoclimatic la scară regională și chiar globală (Godet, 2013).  
Studiul comunităților fosile asociate discontinuităților de tip „drowning unconformities” trebuie 
în mod obligatoriu să fie corelat cu geneza complexă a acestor suprafețe. În lipsa unor studii 
multidisciplinare (sedimentologice, microfaciesale, paleontologice, geochimice, mineralogice), 



studiul paleontologic bazat exlusiv pe analize de ordin morfologic poate conduce la interpretări 
sau concluzii eronate, fapt care va fi demonstrat în cadrul acestei lucrări. 
Pornind de la această observație, unul dintre obiectivele pe care ni le-am propus in cadrul acestui 
an de finantare, a fost realizarea unui studiu detaliat asupra unor structuri sedimentare, probabil 
de natură biogenă, structuri cu o morfologie distinctivă. Acestea au fost remarcate de studiile 
anterioare în cadrul comunităților fosile asociate suprafeței de discontinuitate fosfatizate,  
evidențiată încă din 1969 de către marele geolog Dan Patrulius în cadrul succesiunii de roci 
carbonatice de vârstă Cretacic inferior, ce aflorează în situl clasic de la „Drumul de Care Roman” 
(sau Cetatea Neamtului) din zona Rucăr-Bran.  
 
Caracteristici  geologice generale ale zonei studiate 
Culoarul  Dâmbovicioara este definit  de Patrulius (1969) ca fiind  o structură generală de 
sinclinal cu orientare SV-NE delimitată de Masivul Iezer-Păpuşa şi Munţii Făgăraş la Vest şi 
Leaota, Bucegi şi Postăvaru-Piatra Mare la Est. Această unitate structurală paleogeografică 
include la Vest Munţii Piatra Craiului şi la Est creasta marcată de Zacotele, Piscul Ciucului şi 
Vârful Ghimbavu. Geografic, Culoarul Dâmbovicioara se situează la limita Carpaţilor sudici cu 
cei estici. Din punct de vedere geologic, conform lui Săndulescu (1984), depozitele Mesozoice 
ale Culoarului Dâmbovicioara aparţin zonei estice terminale a Pânzei Getice (Bucur et al., 2011). 
Fundamentul metamorfic al Culoarului Dâmbovicioara este atribuit masivelor Leaota şi Iezer-
Păpuşa. Sunt întâlnite două serii metamorfice: Seria de Cumpăna, cu un grad înalt de 
metamorfism şi Seria de Leaota, mai puţin metamorfozată. Rocile metamorfice ale celor două 
masive reprezintă sursa de material detritic pentru depozitele Cretacice ale Culoarului 
Dâmbovicioara (Patrulius, 1969,Bucur et al., 2011). 
Formaţiunile sedimentare dezvoltate de-a lungul marginii Masivului Leaota au fost descrise de 
Patrulius (1969) şi au fost atribuite la trei zone de facies: Dâmbovicioara, Pre-Leaota, Stratele de 
Sinaia, primele două aparţinând zonei externe a Pânzei Getice. Formaţiunile sedimentare ale 
Culoarului Dâmbovicioara aparţin Seriei de Braşov incluzând Triasicul, Jurasicul si Cretacicul 
inferior. (Patrulius, 1969; Bucur et al., 2011). 
 
Materialul studiat şi metodologia de studiu 
Probele analizate au fost colectate din succesiunea litostratigrafică a depozitelor de vârstă 
Cretacic inferior care aflorează în punctul clasic denumit “Drumul de Care Roman”, situat sub 
Cetatea Neamțului, în apropiere de localitatea Podul Dâmboviței, pe malul stâng al Văii Orăţii.  
 A fost realizată cartarea de detaliu a aflorimentului studiat și apoi s-a realizat coloana 
litostratigrafică. Colectarea eșantioanelor din suprafețele de discontinuitate a fost un proces 
anevoios, datorită durității rocilor și a zonei în care versanții sunt abrupți, cu grohotișul de pantă 
foarte gros și care de multe ori nu ne-a mai permis o vizualizare detaliată a suprafețelor de strat. 
Pentru prelevarea probelor s-au folosit pe lângă ciocanul geologic și alte ustensile, precum baros, 
dălți, și un flex acționat electric cu discuri diamantate acționat de un generator pe benzină.  
Au fost prelevate peste  40 de eșantioane macroscopice, de diferite mărimi, care au  fost curățate 
de impurități și tăiate cu ajutorul unei mașini de tăiat piatră cu disc diamantat. S-au realizat de 
asemenea 30 de secțiuni subțiri în vederea studierii microfaciesurilor prezentate în succesiunile 
studiate, dar și pentru studiul structurilor biogene fosfatizate. 
Observații de ordin sedimentologic, tafonomic, mineralogic și geochimic au fost realizate pe 10 
plachete șlefuite. Plachetele șlefuite au fost realizate din eșantioanele prelevate, tăiate și lustruite 
în așa fel încât să se creeze o suprafață plană reflectatoare.  Șlefuirea s-a realizat cu ajutorul unor 



discuri diamantate cu o granulație mare, medie și fină, în mediu umed pentru a se evita încălzirea 
eșantionului. Pentru eliminarea eventualelor zgârieturi rămase s-au folosit și abrazivi din ce în ce 
mai fini pentru obținerea unei suprafețe perfect netedă și lucioasă.  
Cercetarea materialului s-a relizat prin observaţiile directe făcute la lupa binoculară pentru 
eşantioanele macroscopice si suprafețele șlefuite şi la microscopul petrografic cu  lumină  
polarizată  transmisă  Zeiss Stemi pentru secţiunile subţiri. De asemenea, au fost realizate 
fotografii atât la lupa binoculară cât și la microscopul petrografic cu un aparat foto Canon EOS 
1000D. 
Pentru înlăturarea pericolului de contaminare a structurilor biogene studiate cu licheni sau 
structuri microbiale actuale (depuse pe roca inainte de prelevarea esantioanelor), înainte de 
realizarea observațiilor la microscopul electronic eșantioanele au fost prelucrate chimic. 
Prepararea chimică a constat în curăţarea materialului paleontologic prin dizolvarea carbonaţilor. 
Eşantioanele au fost introduse într-un vas de sticlă, iar peste acestea s-a turnat H2SO4 de 
concentraţie 38%. Eşantioanele au fost lăsate timp de 12 ore în acest acid. După scoaterea din 
acid, au fost spălate cu apă din abundenţă şi introduse timp de 6 ore într-o soluţie de apă şi 
Na2HCO3 (o lingură de Na2HCO3 pentru 1 l de apă) pentru neutralizarea reacţiei. După ce au fost 
scoase din această soluţie, au fost introduse în baia de ultrasunete timp de o oră. Unele 
eșantioane au fost introduse în soluţie de apă și NaOH (250ml apă + 1/4 lingură NaOH)  timp de 
5 ore tot pentru evitarea contaminării cu structuri microbiale actuale. 
Imaginile SEM precum şi fotografiile obţinute la lupa binoculară au fost introduse în ImageJ 
unde structurile biogene au fost măsurate. De asemenea s-au realizat măsurători folosind  
AxioVision, program digital de procesare al imaginii ataşat sistemului lupei binoculare. 
Observațiile de ordin diagenetic au fost realizate utilizând echipamentul de analiză prin 
catodoluminiscență, atașat la microscopul Nikon Eclipse E400. Catodoluminiscența este metoda 
care reprezintă energia de pompare obținută prin bombardament cu un fascicul de electroni. 
Luminiscenţa este dată de emisia unor particule după ce eșantionul a fost bombardat cu electroni. 
Datele referitoare la geochimia si mineralogia structurilor biogene asociate suprafeței de 
discontinuitate mi-au fost puse la dispoziție de Dna Asistent Dr. Mihaela Grădinaru care a 
determinat compoziția chimică pe suprafețele șlefuite, utilizând analizele de fluorescență de raze 
X (XRF) folosind microscopul analitic Horiba XGT 7000. Pentru determinarea compoziției 
mineralogice s-a folosit pulberea obținută prin mojararea structurilor fosfatice cât mai fin, 
pulberea fiind analizată prin difracție cu raze X (XRD) la difractometrul PANalytical's X'Pert 
PRO.  
 
Descrierea detaliată a succesiunii studiate 
Zona studiată este localizată în culoarul Rucăr-Bran, pe malul stâng al văii Orății, afluent de 
stânga al Văii Dâmbovicioara (GPS: N45 24’ 47,7’’; E025 13’ 09,1’’) (Fig. 3). 
Succesiunea studiată este reprezentată printr-o alternanţă de calcare ce aparţin intervalului 
Berriasian – Hauterivian, care din bază către partea superioară este constituită din: 
În bază se dezvoltă un nivel de calcare peritidale de de vârstă Berriasian-Valanginian inferior. 
Aceste calcare cuprind faciesuri marine şi marine restrictive ce se acumulează în medii cu 
energie ridicată şi scăzută în domeniile intertidal, supratidal şi subtidal. 
Limita dintre calcarul masiv de vârstă Tithonian-Berriasian-Valanginian inferior şi depozitele 
Valanginian superior-Hauterivian inferior este marcată de o discontinuitate  evidențiată prin 
contrastul de facies dintre calcarele peritidale care se află în baza discontinuității și calcarele cu 



glauconit (faciesurilor carbonatice de şelf distal) de vârstă Valanginian superior situate peste 
discontinuitate.   
 
 
Calcarele din baza discontinuității prezintă niveluri brecifiate, suprafeţe paleocarstice, urme 
fosile de tip “thalloid” si perforații ce intersectează structurile rocii carbonatice. 
Zonele brecifiate și suprafețele de paleocarst sunt acoperite de o crustă fosfatică de dimensiuni 
milimetrice și apoi umplute cu calcarul glauconitic depus ulterior.  De asemenea, fenestrele sunt 
umplute cu un mozaic de calcit scalenohedral sau silt vados, aceste caracteristici indicând 
influenţa apei meteorice. Dizolvarea extensivă care duce la formarea suprafeţelor microcarstice 
se poate produce exclusiv în medii umede, supratidale. 
Discontinuitatea din topul calcarelor brecifiate este foarte clar marcată de crusta fosfatică ce 
conține numeroase resturi fosile (bivalve, brachiopode, gastropode, corali, serpulide, rari 
amoniți) asociate cu numeroase structuri biogene încrustante și perforante.   
Se observă perforaţii cilindrice (Trypanites) şi elpsoidale, (Gastrochaenolites) fosfatizate şi apoi 
umplute cu carbonat și glauconit, produse de bivalve perforante, precum şi tuburi de viermi, dar 
și alte structuri tubulare verticale şi orizontale umplute cu acelaşi sediment carbonatic 
glauconitic. 
Pe suprafaţă şi în apropierea acesteia, resturi fosile de amoniţi, belemniţi, brachiopode 
rhynchonellide, bivalvele pectenide si dinti de rechini bentonici sunt înglobate într-o matrice 
micritică cu glauconit, echinide, ostracode, foraminifere planctonice şi bentonice. Aceste 
caracteristici sugerează o etapă de inundare incipientă în evoluţia platformei cu formarea unei 
secvenţe condensate. 
Calcarul şi marnele de vârstă Valanginian superior – Hauterivian inferior se află la partea 
superioară a suprafeţei de discontinuitate şi sunt reprezentate prin claystone/mudstone cu 
glauconit, mudstone/wackestone pelodial cu glauconit, wackestone/packstone peloidal cu spiculi 
de spongieri, packstone peloidal cu echinide, grainstone bioclastic pelodial şi grainstone grosier 
intraclastic bioclastic. În partea inferioară a succesiunii sunt prezente strate intermediare de 
claystone/mudstone cu glauconit precum şi mudstone/wackestone pelodial cu glauconit şi spiculi 
de spongieri. Acestea sunt de ordinul centimetrilor-decimetrilor şi includ spiculi de spongieri, 
ostracode, radiolari, fragmente de echinide precum şi foraminifere planctonice şi bentonice. 
Aceste tipuri de facies sunt formate într-un mediu de şelf distal (offshore). 
 
 Microfaciesuri şi diageneză .  
Studiile de microfacies constituie o parte importantă în investigarea rocilor carbonatice. 
Utilizarea şi interpretarea criteriilor de microfacies prezintă un mare potenţial pentru înţelegerea 
istoriei depoziţionale şi diagenetice a rocilor carbonatice (Flügel, 2004).  
De asemenea, analizele de microfacies asociate cu datele geochimice și mineralogice ne oferă 
argumente mai clare privind interpretarea mediilor depoziționale. 
Microfaciesurile carbonatice din arealul studiat au fost clasificate după schema lui Dunham 
(1962) extinsă după Embry și Klovan (1971) din punct de vedere litologic și compozițional. 
Structurile sedimentare, textura și abundența acestor alocheme au fost determinate calitativ și 
cantitativ. Tipurile de microfaciesuri au fost identificate în urma analizelor microscopice ale 
secțiunilor subțiri și a plachetelor lustruite. Plachetele lustruite au fost examinate la lupa 
binoculară pentru identificarea microstructurilor și a principalelor caracteristici diagenetice. 



S-au identificat următoarele tipuri de microfaciesuri, începând din baza succesiunii stratigrafice 
către topul acesteia: 
1. Grainstone/rudstone peloidal bioclastic (aparține calcarului de Štramberk) 
Microfaciesul este constituit din peloide, gastropode, corali, bivalve, foraminifere bentonice, 
cianobacterii, structuri fenestrale și intraclaste micritice. Peloidele au în general o formă sferică 
și provin cel mai probabil din bioclaste micritizate produse de organismele endolitice. 
Intraclastele micritice sunt de formă angulară/subangulară produse de brecifierea rezultată prin 
procesele de dizolvare. Liantul este reprezentat de un ciment sparitic.  
2. Packstone/grainstone peloidal bioclastic 
Microfaciesul este alcătuit din structuri peloidale separate de structuri fenestrale, gastropode 
(Nerineide), corali, foraminifere bentonice (Miliolide), cianobacterii de tip Rivulariaceae, 
fragmente de bioclaste dizolvate și perforatii. Majoritatea bioclastelor sunt micritizate marginal 
sau total. Sunt prezente de asemenea, structuri fenestrale umplute cu silt vados (SV) și două 
generații de ciment: ciment scalenohedral (SC) și ciment mozaic (CM). În acest microfacies este 
bine evidențiat cimentul micritic de menisc dezvoltat la contactul dintre peloide și bioclastele 
adiacente. Liantul este alcătuit dintr-o matrice micritică și un ciment sparitic. 
3. Packstone/wackestone bioclastic (crusta fosfatică) 
Microfaciesul este reprezentat de spiculi de spongieri, raxe de spongieri (RX), fragmente de 
echinoderme, bivalve de tip Gastrochenolites, spongieri, foraminifere bentonice (Lenticulina), 
planctonice (Globigerinelloides) și ostracode. Liantul este alcătuit dintr-o matrice fosfatică cu 
oxihidroxizi de fier și rare granule de glauconit. Se pot observa mai multe tipuri de perforații 
caracteristice ichnofaciesurilor Entobia, Trypanites și Gastrochenolites. În acest microfacies sunt 
evidențiați nodulii fosfatici formați prin cimentări timpurii și fosfatizări ale bioclastelor. Matricea 
micritică este intens fosfatizată. 
4. Wackestone/packstone bioclastic cu glauconit (nivelul condensat dispus peste hardground-ul 
fosfatic). 
Microfaciesul este compus din fragmente de echinoide, spiculi de spongieri, spini de echinoide, 
ostracode, radiolari, filamente de bivalve (Bositra), foraminifere hemipelagice (Lenticulina), 
foraminifere planctonice (Globigerinelloides, peloide, belemniți și glauconit și granoclaste de 
cuarţ. Amoniții sunt foarte rari în acest microfacies. Liantul este o matrice micritică cu glauconit 
impregnată cu oxihidroxizi de fier. Granulele de glauconit au formă subangulară spre rotunjită, 
neregulată cu o culoare ce variază de la verde deschis spre verde închis.  
5. Packstone-grainstone bioclastic peloidal  
Microfaciesul este reprezentat de peloide, gastropode, foraminifere bentonice (miliolide), 
cianobacterii de tip Rivulariaceae și fragmente rupte de cochilii de bivalve. Structurile fenestrale 
sunt înconjurate de un ciment microstalactitic (pendant) și un ciment scalenohedral (de tip ”dog-
tooth” ) umplute cu mai multe generații de silt vados și/sau fosfat sau glauconit.  
6. Packstone-wackestone bioclastic peloidal 
Microfaciesul este constituit din peloide, plăcuțe de echinoide cu ciment sintaxial de 
supracreștere, spiculi de spongieri, foraminifere bentonice și bivalve planctonice de tip Bositra. 
Matricea este feruginizată și conține glauconit diseminat și granoclaste de cuarț. 
A –B. Grainstone/rudstone peloidal bioclastic. A. Au fost observate intraclaste micritice de 
formă angulară-subangulară rezultate din procesele de dizolvare, fragmente de corali și 
peloide;B. Ciment micritic de menisc dezvoltat la contactul dintre peloide. Bivalv în stadiul 
juvenil cimentat. Liantul este reprezentat printr-un ciment carbonatic de tip mozaic.  



C. Packstone/grainstone peloidal bioclastic. Structuri peloidale separate de structuri fenestrale, 
gastropode (Nerineide), corali, foraminifere bentonice (Miliolide), cianobacterii de tip 
Rivulariaceae, fragmente de bioclaste dizolvate și bioturbații Se evidențiază structurile fenestrale 
umplute cu silt vados (SV) și cu ciment de tip mozaic (CM). Se observă de asemenea și prezența 
gastropodelor Nerineide (N). 
D. Packstone/wackestone bioclastic cu spiculi de spongieri, raxe de spongieri (evidențiate prin 
săgeți), fragmente de echinoderme, bivalve de tip Gastrochenolites, spongieri, foraminifere 
bentonice (Lenticulina) și planctonice (Globigerinelloides). Se observă o matrice micritică intens 
fosfatizată cu oxihidroxizi de fier și rare granule de glauconit. 
E. Se observă contrastul de facies evidențiat prin tranziția dintre microfaciesul de tip grainstone 
peloidal (mediu intertidal-supratidal) la cel de tip wackestone/packstone bioclastic cu glauconit 
(Gl) și sedimente hemipelagice și pelagice (săgeți roșii). Se evidențiază perforațiile umplute cu 
un sediment micritic fosfatizat în care sunt prezente raxe de spongieri (săgeți albe) precum și 
perforații în care sedimentul fosfatic conține un aport mai mare de oxihidroxizi de fier  (săgeată 
galbenă). 
F. Wackestone/packstone bioclastic cu glauconit, fragmente de echinoide, filamente de bivalve 
planctonice, spini de echinoide. Granulele de glauconit (Gl) au formă subangulară spre rotunjită, 
neregulată cu o culoare ce variază de la verde deschis spre verde închis.  
G. Packstone/grainstone bioclastic peloidal. Se observă structuri fenestrale înconjurate de un 
ciment pendant (săgeată roșie) umplute cu silt vados (SV), ciment scalenohedral (săgeata 
galbenă) și o ultimă generație de ciment mozaic (CM). 
H. Packstone/wackestone bioclastic peloidal cu evidențierea cimentului sintaxial de supracreștere 
(săgeți). 
 
Procese de diageneză 
Principalele procese diagenetice au fost studiate în secțiuni subțiri și plachete șlefuite; acestea au 
fost examinate la microscopul petrografic respectiv lupa binoculară.  
Evenimentele diagenetice includ primele două etape paragenetice introduse de Choquette și Pray 
(1970): Etapa eogenetică include diageneza timpurie, fiind perioada dintre sedimentare și 
litificare, sugerând perioade cu rate forte scăzute de sedimentare sau de nedepunere (Van Loon, 
1992). Această etapă cuprinde următoarele generații de cimenturi:  Micritizarea microbiană este 
procesul diagenetic cel mai timpuriu din această etapă, care a avut loc în timpul evenimentelor 
sindepoziționale. Acest proces este rezultatul activității mecanice și biochimice produse de 
organismele endolitice, care distrug structura particulelor carbonatice cauzând micritizarea 
marginală sau totală a acestora (e.g. peloide). Organismele microbiene joacă un rol important în 
precipitarea carbonaților, ca urmare a activității lor metabolice care alterează mediul fizico-
chimic generând o alcalinitate crescută (Monty, 1995).  În secțiunea studiată procesul de 
micritizare a fost foarte intens conducând în mare parte la micritizarea totală a bioclastelor. 
Următoarea generație este reprezentată printr-un ciment sindepozițional fibros cu cristale 
aciculare, cu distribuție peliculară care este precipitat uniform în jurul peloidelor și a 
bioclastelor. În conformitate cu Tucker și Wright (1990) cimentul pelicular fibros apare în cele 
mai multe cazuri asociat cu generații succesive de ciment fiind reprezentatitv în formarea 
suprafețelor de hardground-uri. Acest ciment sindepoziţional a avut un rol important în litificarea 
hardground-urilor şi este tipic mediilor marine (eg. James şi Choquette, 1990). Următoarea 
generație este reprezentată de cimentul scalenohedral (numit și ”dog tooth”). Acest ciment este 
dezvoltat în continuitate de creștere cu cimentul sindepozițional fibros, înconjurând bioclastele, 



cavitățile și structurile fenestrale. Cimentul scalenohedral se dezvoltă în aceeași generație cu 
siltul vados. Următoarea fază de cimentare include cimenturile pendante (microstalactitice) care 
sunt distribuite asimetric în jurul peloidelor și a bioclastelor. Acest ciment este în general asociat 
cu siltul vados și cimentul de menisc. Siltul vados apare ca un sediment intern dezvoltat în baza 
structurilor geopetale și a porilor. Cimentul micritic de menisc se dezvoltă la contactul dintre 
peloide și bioclastele adiacente. Dizolvarea bioclastelor și formarea cavităților reprezintă primul 
stadiu în diageneza meteorică. Cimenturile carbonatice şi bioclastele sunt supuse dizolvării 
atunci când fluidele interstiţiale din mediile meteorice sunt subsaturate în carbonat de calciu 
(James și Choquette 1990). Ulterior porozitatea și cavitățile rezultate au fost umplute cu silt 
vados și/sau cu sedimente bogate în fosfați și glauconit. 
Ultima fază de cimentare constituie etapa mesogenetică ce reprezintă diageneza târzie de 
îngropare progresivă, caracteristică unui mediu chimic anoxic, reducător. În această etapă au 
avut compactări mecanice, dizolvări sub presiune (stilolite), deshidratări și cimentări. Ultima 
generație de ciment este reprezentată de cimentul de tip mozaic (CM) care umple porozitatea 
rămasă liberă, inclusiv fracturile și fisurile. 
 
Descrierea structurilor biogene de tip „borings” (perforații) asociate suprafeței de 
discontinuitate: Gastrochaenolites, Trypanites și structuri biogene produse de spongieri 
endolitici  
Bioeroziunea este un fenomen deosebit de important în cadrul mediilor de sedimentare marine 
carbonatice, fenomen controlat de luminozitate, de cantitatea de nutrienţi, de rata de sedimentare, 
de influxul siliciclastic şi adâncimea apei. Multe dintre particulele fine carbonatice observate în 
secţiuni subţiri reprezintă rezultatul bioeroziunii şi biodegradării (Flügel 2010). Bioeroziunea 
este produsă de organisme atunci când acestea excavează în orice substrat dur (hard substrate, 
hardgrounds) prin procese mecanice sau chimice. Perforaţiile sunt produse practic în orice tip de 
substrat marin dur: cochilii (bioclaste), litoclaste sedimentare de diferite tipuri și dimensiuni. 
Bioeroziunea asociată suprafețelor de discontinuitate litificate sinsedimentate (hardground) a fost 
intens studiată, deoarece oferă informații importante legate de litificarea marină timpurie 
(Fürsich et al. 1994).  
Gastrochaenolites - reprezintă un tip de perforaţie care apare cu frecvență ridicată în cadrul 
suprafeței de discontinuitate studiate. Acest tip de perforație are un aspect general claviform în 
secțiune longitudinală și este produs de bivalvele perforante litofage în substratul dur litificat 
sindepozițional reprezentat de suprafața de discontinuitate. Aceste perforații (atât pereții cât și 
interiorul) sunt complet fosfatizate. 
Trypanites - reprezintă un tip de perforaţie care apare cu frecvență moderată în cadrul suprafeței 
de discontinuitate studiate. Această perforaţie este reprezentată prin tuburi cu o singură 
deschidere, cu diametrul de la 0,2-2mm, dispuse perpendicular sau oblic pe suprafaţa de strat. 
Tuburile au pereții mineralizați cu fosfați și sunt umplute cu un sediment carbonatic foarte fin, ce 
conține fosfat și glauconit.   
 
Structuri biogene erozionale produse de spongierii endolitici – Entobia 
Perforaţiile produse de spongierii endolitici sunt cunocute sub numele general de Entobia. Acest 
ichnogen nu este foarte frecvent întâlnit în stare fosilă. Cel mai adesea, perforații produse de 
spongierii endolitici sunt menționate în Devonian și Jurasic, iar ocurențele din Cretacic sunt 
destul de rare și de obicei legate de platforme carbonatice supuse fenomenelor de erodare sub-
acvatică intense (în medii supratidale, intertidale și chiar subtidale). 



 Încercarea de a înţelege morfologia genurilor biologice (a spongierilor) care produc aceste 
perforații este extrem de dificilă, deoarece de cele mai multe ori conservarea perforaţiei este mai 
bună decât cea a scheletului spicular a spongierului. Cu toate acestea, Schönberg şi Tapanila 
(2006) descriu structura spongierului Aka paratypica, iar Schönberg şi Shields (2008) fac 
observații asupra spongierilor Cliona celata și Cliona orientalis, toate cele trei specii actuale 
producând ichnotaxoni de tip Entobia asemănători. În literatura de specialitate majoritatea 
spongierilor capabili să perforeze substratul (în general carbonatic) au fost iniţial clasificaţi în 
familia Clionidae, așa încât specii cu schelet complet diferit erau grupate împreună pe baza 
capacităţii lor comune de a perfora substratul (Rosell şi Uriz, 2002), astăzi însă fiind clasaţi în 
familii şi chiar ordine diferite. Spiculii spongierilor endolitici actuali sunt formaţi din opal (silice 
hidratată şi amorfă), substanță care este solubilă în apa de mare (Bromley, 2004). Conservarea în 
stare fosilă a spiculilor spongierilor endolitici este posibilă doar prin cimentarea diagenetică 
timpurie, înainte ca aceştia să fie dizolvaţi. Prin procesele de cimentare diagenetică timpurie, se 
păstrează doar forma exterioară a spiculilor (Bromley și Schönberg, 2008). Opalul hidratat din 
care este format inițial spiculul, este dizolvat în apa marină și golul astfel format este cimentat 
ulterior cu calcit (Bathurst 1971; Bromley 1975). Perforațiile entobiilor constituite dintr-o 
singură cameră mare se găsesc în abundență din Cretacic până azi (Bromley, 1968; Ekdale et al., 
1984,; Bromley și Asgaard, 1993). Astfel de perforații au o singură cameră mare, canale de 
explorare subțiri, circulare și foarte ramificate și canale aperturale scurte inhalante și exhalante, 
ce sunt conectate la suprafața substratului. Anumite perforații conțin spiculi cu o morfologie 
specifică, ce fac referință la genul spongier phloedictyid Aka, aceste perforații fiind atribuite 
ichnospeciei Entobia gigantea (Bromley și D’Alessandro, 1989). 
Ichnogenul Entobia a fost definit de Bronn în 1838, iar diagnoza completată și reînnoită este 
prezentată de Bromley et al. (2009). Ichnogenul Entobia este definit prin următoarele trasături 
morfologice: 
- perforație produsă în substrat carbonatic alcătuită dintr-o singură cameră sau dintr-o rețea de 
camere sau galerii non-camerate, conectate cu suprafața substratului carbonatic prin mai multe 
canale cu deschideri denumite aperturi; aceste aperturi funcționează ca porii inhalanți sau 
exhalanți; 
- camerele sau galeriiile își măresc dimensiunile pe parcursul creșterii, iar numărul camerelor 
variază în funcţie de ontogeneză prin producţia de noi camere şi fuziunea celor vechi; 
- la unele entobii galeriile exploratorii produc inflații la intervale mai mult sau mai puțin 
regulate, generând un sistem de camere strâns interconectate; 
- la unele forme, camerele sunt destul de distanțate unele de altele; 
- în alte forme nu se dezvoltă nicio cameră, Entobia fiind reprezentată numai prin galerii 
exploratorii, interconectate; 
- peretele perforației prezintă (de obicei la formele actuale, mai rar la cele fosile) o 
microstructură cuspată; 
- din toate componentele sistemului constituit de perforație (camere, canale intercamerale) se 
dezvoltă procese exploratorii (apofize) tubulare, foarte fine, de obicei închise la capete; apofizele 
fine, asemănătoare firelor de păr pot fi scurte, lungi, abundente, rare sau pot lipsi cu desăvârşire. 
 
Atribuirea structurilor bioegene de tip „thalloid” ichnogenului Entobia 
Structurile sedimentare fosfatizate asupra carora ne-am concentrat atenția au fost menționate în 
lucrările anterioare doar sub numele „urme fosile” (Patrulius, 1969) asociate probabil activității 
organismelor încrustante sau perforante care au colonizat suprafața de discontinuitate. Panaiotu 



et al. (1997) observă in secțiunile subțiri (efectuate prin suprafața de discontinuitate) structuri 
bioerozionale (perforante) de tip Entobia si Trypanites, dar nu se face nicio conexiune între 
aceste perforații și structurile fosfatizate observabile macroscopic pe suprafața de discontiuitate. 
Reluarea cercetărilor multidisciplinare asupra acestei discontinuități realizate in cadrul acestui 
grant, demonstrează istoria complexă a formării acesteia, istorie marcată de câteva stadi:  
(A) dezvoltarea platformei carbonatice într-un mediu peritidal-supratidal (în intervalul Tithonian 
– Valanginian inferior);  
(B) expunerea subaeriană a platformei carbonatice și dezvoltarea fenomenelor de carstificare 
(intra-Valanginian);  
(C) inundarea incipientă a platformei carbonatice și formarea unei discontinuități tip „inherited 
rock ground”  (cf. Clari et al., 1995) sau de tip „drowning unconformity (cf. Godet, 2013) 
(Valanginian superior); 
(D) colonizarea suprafeței de discontinuitate de o comunitate complexă de organisme încrustante 
şi perforante fosilizate sinsedimentar prin procesul de fosfatizare produs sub acțiunea curenților 
de upwelling și mineralizarea incipientă cu glauconit (Valanginian superior); 
(E) inundarea completă a platformei carbonatice marcată prin acumularea de calcare glauconitice 
(Valanginian superior - Hauterivian); 
Plecând de la această istorie evolutivă a platformei carbonatice Getice în zona studiată, istorie 
evolutivă marcată de un interval de expunere subaeriană, Săsăran et al. (2011) emite ipoteza că 
„urmele fosile” fosfatizate pe suprafața de discontinuitate intra-Valanginiană ar putea reprezenta 
structuri „thalloide” asemănătoare lichenilor fosili. Studiile morfologice și biometrice detaliate 
asupra structurilor de tip „thalloid” fosfatizate, pe care le-am efectuat în cadrul acestui studiu 
arată o similitudine evidentă între „urmele fosile” analizate şi structurile thalloide ale lichenilor 
actuali și fosili. Cu toate acestea pentru a demonstra inechivoc apartenența acestor structuri la 
grupul complex al organismelor reprezentate de licheni a fost absolut necesară identificarea (în 
cadrul structurilor „thalloide” studiate) a celor două componente simbionte şi anume: 
componenta fungică (micobiontul) şi componenta algală sau cyanobacterială (fotobiontul) si 
relațiile de interdependență dintre acestea. Observațiile detaliate ale structurilor de tip thalloid 
(asemănătoare macroscopic și morfologic lichenilor), nu au evidențiat componenta 
corespunzătoare fotobiontului, deși microstructura peretelui este asemănătoare cu structura 
țesututlui cortical alcătuit de componenta fungică. 
Atribuirea structurilor biogene de tip „thalloid” perforațiilor produse de tip Entobia se bazează 
pe o serie de argumente care vor fi prezentate detaliat în continuare. 
Suprafața de discontinuitate studiată este afectată în proporție de 90% de structuri sedimentare 
bioerozionale care prezintă trăsături morfologice corespunzătoare ichnogenului Entobia. Aceste 
structuri sunt în general aceleași cu cele prezentate mai sus, dar prezintă și o serie de aspecte 
remarcabile, descrise pentru prima dată în stare fosilă în cadrul acestui studiu, aspecte care 
sugerează posibilitatea definirii unei noi ichnospecii atribuite genului Entobia. În lucrarea de față 
vom prezenta în continuare aceste caracteristici, studii suplimentare fiind necesare pentru 
definirea corectă a potențialului nou taxon. 
Perforațiile de Entobia studiate sunt conservate în stare fosilă prin mineralizare cu fosfat, 
ceea ce face ca morfologia acestor perforații să fie perfect conservată. 
În toate lucrările de specialitate publicate până în acest moment, morfologia perforațiilor de 
entobiide este studiată prin impregnarea perforațiilor cu rășină sau silicon și dizolvarea ulterioară 
a rocii carbonatice gazdă.  



Rezultatele obtinute in cadrul acestui studiu descriu pentru prima dată în literatura de 
specialitate perforații de tip Entobia, conservate perfect ca morfologie prin fenomenul natural 
de fosfatizare a suprafeței de discontinuitate de tip inherited rock ground colonizată masiv de 
spongierii endolitici în intervalul de timp corespunzător limitei dintre Valanginianul inferior 
(partea terminală) și parțial în Valanginianul superior. 
Materialul studiat evidențiază următoarele caracteristici morfologice:  
- perforațiile sunt de două tipuri: monocamerate subsferice sau elipsoidale şi 
multicamerate, cu camere inflate sau care formeză o rețea de canale interconectate (Fig. 28-31); 
- camerele principale (de dimesiuni mai mari cu diametrul cuprins între 2 - 10 mm) sunt 
conectate cu camere secundare şi/sau cu canale exploratorii secundare închise în capăt; unele 
canale sunt aperturale deoarece sunt deschise în capăt; 
- majoritatea perforațiilor prezintă peretele superior (acoperișul); 
- canalele de interconectare sunt simple, tubulare (cu diametrul cuprins între 0,5 si 3 mm), 
dar numeroase canale sunt ramificate dichotomic într-un unghi ascuțit; numărul canalelor radiare 
este variabil de la 2-3 până la 5-6; 
- atât formele unicamerate, cât și cele multicamerate, sau de tip rețea tubulară de canale, 
prezintă apofize (procese exploratorii) secundare foarte fine care se dezvoltă radiar; 
-  se observă detalii ale ornamentației pereților care de fapt reprezintă urmele (cicatricile) 
produse de spongier prin dizolvarea substratului carbonatic; suprafața pereților este cuspată și 
este similară ca morfologie cu ornamentațiile entobiilor actuale; 
- în interirorul camerelor și canalelor se observă spiculi calcitizați de tip monaxon, dar și 
spiculi de tip rhaxe;  
- unele perforații dezvoltate la partea superioară a substratului carbonatic par să fie 
constituite din generații succesive de Entobii care s-au extins în afara excavației originale și au 
început să se dezvolte pe suprafața de discontinuitate ca forme încrustante; acest tip de 
dezvoltare al Entobiilor a fost descris până în prezent 
- pentru spongierii endolitici actuali, în acestă lucrare fiind pentru prima dată descrise 
perforații care sugerează acest fenomen conservat în stare fosilă. 
 
 
Asociaţiile micropaleontologice din calcarele Cretacicului inferior de la Codlea şi 
semnificaţia lor stratigrafică 
Depozitele carbonatice aparţinănd Platformei Carbonatice Getice din extremitatea estică a 
Carpaţilor Meridionali aflorează în trei areale: Braşov-Codlea, Dâmbovicioara-Piatra Craiului şi 
versantul vestic al Munţilor Bucegi. 
Succesiunea carbonatică din aceste areale cuprinde depozite aparţinând Jurasicului superior-
Cretacicului inferior. Cea mai mare parte a a castor depozite se dezvoltă sub forma unor calcare 
albe, aşa numitele calcare de tip Štramberk. Multă vreme aceste calcare au fost considerate de 
vârstă Jurasic superior (Kimmeridgian-Tithonian) (e.g., Popescu, 1967; Patrulius, 1969), existent 
Cretacicului inferior (Berriasian-Valanginian inferior) fiind presupusă (Patrulius, 1976; Bucur, 
1978) şi ulterior dovedită (Patrulius et al., 1980; Bucur et al., 2009; Dragastan, 2010; Săsăran et 
al., 2011). 
Calcarele de tip Štramberk sunt urmate, tât în zona Dâmbovicioara (Patrulius, 1969; Patrulius & 
Avram, 1976; Patrulius et al., 1980) cât şi în zona Braşov-Codlea (Avram & Grădinaru, 1993) de 
marne valanginian-superioare – hauteriviene. Intre calcarele de tip Štramberk şi marnele situate 
deasupra lor există o discontinuitate. In zona Dâmboviciara, discontinuitatea este marcată de 



ceea ce  Patrulius (1969) a definit ca suprafaţă de hardground. In calcarele de la sud de Codlea, 
Avram et al. (1993) au presupus existenţa mai multor suprafeţe de tip hardground. Pentru ambele 
regiuni, studiul acestor suprafeţe este în curs (Grădinaru et al., in preparation) în dorinţa de a 
define cât mai exact semnificaţia lor. 
In lucrarea de faţă prezentăm asociaţia micropaleontologică identificată în partea superioară a 
calcarelor de tip Štramberk şi în nivelul de imediat de deasupra lor (nivelul de condensare) din 
Cariera “Piatra Mare” de la sud de Codlea pentru a argumenta cât mai exact posibil vârsta 
acestora şi prin aceasta de a plasa în timp discontinuitatea dintre calcare şi marnele acoperitoare. 
 
Localizare. Geologia regiunii 
Rocile carbonatice care fac obiectul prezentului studiu aflorează într-o mică carieră, denumită 
cariera “Piatra Mare”(Avram & Grădinaru, 1993), situată la circa 2 kilometri sud-vest de oraşul 
Codlea. 
Succesiunea depozitelor din cariară a fost descrisă de Avram & Grădinaru (1993) şi cuprinde 
(Fig. 2):  
- Calcare de tip Štramberk, albe, massive. Partea terminal a acestor calcare este reprezentată de 
20 cm de grainstone peloidal-bioclastic grosier. Din aceste calcare, Gradinaru & Bărbulescu 
citează o asociaţie micropaleontologică care cuprinde speciile Lithocodium aggregatum, 
Everticyclammina greigi, Pseudocyclammina lituus, Ammocycloloculina erratica, 
Anchispirocyclina maynci, Protopeneroplis trochangulata, Trocholina alpina, Trocholina 
elongata, Megaporella cf. fluegeli, Paraorthonella richteri, Rivularia pumilii şi Rivularia 
dianae, asociaţie determinată de O. Dragastan şi atribuită intervalului Berriasian-Valanginian 
inferior. 
- Baza Formaţiunii de Braşov constă dintr-un strat de 10-30 cm de calcare nodulare-subnodulare 
condensate, urmate 2.3-3 m  marne. 
 
Scurte consideraţii asupra microfaciesurilor şi semnificeţiei lor depoziţionale 
Nivelul “Sc” conţine depozite tipice de platformă carbonatică de apă puţin adâncă. Au fost 
identificate grainstone ooidic-pisoidic, peloidal cu keystone vugs şi cyanobacterii de tip 
rivulariaceu, calcare fenestrale peloidal intraclastice cu rare foraminifere mici şi ciment de 
menisc, grainstone peloidal-bioclastic, intraclastic cu foraminifere mari (Pseudocyclammina şi 
Spiraloconulus), grainstone-packstone peloidal-intraclastic, bioclastic, cu granule micritizate 
marginal şi mărginite de un ciment fibros-acicular submarin de primă generaţie. Adesea liantul 
este impregnat, sau substituit,  de un material  (?feruginos) de culoare brun-roşcată. Este frecvent 
cimentul de supracreştere pe piese de echinoderme. Uneori, atât liantul cât şi granulele prezintă 
urme de disoluţie/recristalizare  sau spaţii fenestrale umplute cu generaţii succesive de sediment, 
inclusiv, probabil, silt vados. Este de asemenea prezent packstone peloidal-bioclastic cu granule 
recristalizate  şi matrice brun-roşcată, cu fisuri (crăpături) umplute cu un material brun-roşcat 
mai fin, hemipelagic. Unele din aceste trăsături sugerează o expunere subaeriană care a precedat 
fenomenul de drowning.  
Nivelul “a” al Formaţiunii de Braşov (cf. Avram & Grădinaru, 1933) conţine wackestone-
packstonuri fin bioclastic şi micrite, probabil argiloase, cu ooide feruginoase, al căror conţinut 
micropaleontologic indică un mediu hemipelagic (Spirillinide, Nososariide, mici fragmente de 
moluşte şi echinoderme) - pelagic (calpionellide şi calcisfere). 
 
Asociaţia micropaleontologică si semnificaţia ei biostratigrafică 



În nivelul de grainstone am identificat, pe lângă fragmente de spongieri, corali, briozoare, 
brachiopode, bivalve, gastropode şi echinoderme, o asociatie micropaleontologică relativ bogată, 
constând în principal în foraminifere bentonice, alături de care apar rare resturi de dasycladale şi 
organisme, probabil de natură microbiană, de tipul Lithocodium aggregatum Eliott şi structuri 
bacinelide.  
Asociaţia de foraminifere constă din: Pseudocyclammina lituus (Yokoyama) (foarte freccventă în 
unele grainstonuri peloidal-bioclastice) (Fig. 6), Spiraloconus suprajurasicus Schlagintweit 
Gaudryina ectypa Arnaud-Vanneau, Nautiloculina bronnimanni Arnaud-Vanneau & Peybernes, 
Nautiloculina cretacea Peybernes, Haplophragmoides joukowskyi Charollais, Brönnimann & 
Zaninetti, Meandrospira favrei Charollais, Brönnimann & Zaninetti, Montsalevia salevensis 
Charollais, Brönnimann & Zaninetti, Coscinoconus alpinus  (Leupold), Coscinoconus cherchiae 
(Arnaud-Vanneau, Boisseau & Darsac), Coscinoconus delphinensis (Arnaud-Vanneau, Boisseau 
& Darsac), Coscinoconus molestus (Gorbatchick), Coscinoconus perconigi Neagu, 
Protopeneroplis ultragranulata (Gorbachik), Protopeneroplis cf. banatica Bucur, Neotrocholina 
valdensis Reichel, Mohlerina basiliensis (Mohler), Earlandia  sp., Glomospira sp., 
Ammobaculites  sp., ?Everticyclammina sp., Gaudryina sp., Charentia sp., Mayncina sp., 
Arenobulimina sp., Neotrocholina div. sp., Ramulina sp.  
 
Speciile din asociaţia de mai sus pot fi grupate în trei categorii: 
a) Specii cunoscute din Jurasicul superior, citate frecvent şi din partea inferioară a Cretaciculuii 
inferior: Pseudocyclammina lituus, Andersenolina alpina, Protopeneroplis ultragranulata, 
Mohlerina basiliensis, Coscinoconus alpinus, Coscinoconus elongatus (Masse, 1976; Peybernes, 
1976; Azema et al., 1979; Jaffrezo, 1980; Darsac, 1983; Salvini Bonnard et al., 1984; Boisseau, 
1987; Granier, 1987; Arnaud-Vanneau et al., 1988; Bucur, 1988; ChiocchinI et al., 1988; 
Fourcade & Granier, 1989; Altiner, 1991;  Chiocchini et al., 1994; Neagu, 1994; Bucur et al., 
1995; Bulot et al., 1997, Gorbachik & Mohamad, 1997; Mancinelli & Coccia, 1999; Ivanova, 
2000; Clark & Boudagher-Fadel 2001; Schlagintweit & Gawlick, 2006)  
b) Specii cunoscute în principal din Barremian-Apţian, citate însă şi din Beriasian-Valanginian 
(Gaudryina ectypa), sau specii cu o răspândire largă pe întreg intervalul Cretacicului inferior 
(Berriasian-Albian) (Nautiloculina  bronnimanni şi Nautiloculina  cretacea) (Arnaud-Vanneau 
& Peybernes, 1978; Arnaud-Vanneau, 1980; Darsac, 1983; Salvini-Bonnard et al., 1984; 
Boisseau, 1987; Bucur, 1988; Altiner, 1991; Bucur et al., 1995; Bucur et al., 1996; Ebli & 
Schlagintweit, 1998).  
c) Specii cunoscute aproape exclusiv din Berriasian-Valanginian: Haplophragmoides 
joukowskyi, Montsalevia salevensis, Meandrospira cf. favrei, Coscinoconus cherchiae 
Coscinoconus delphinensis, Coscinoconus perconigi, Neotrocholina valdensis, Protopeneroplis 
banatica. 
Asupra acestor din urmă specii, importante pentru definirea vârstei calcarelor studiate, vom 
prezenta în continuare câteva detalii. 
- Haplophragmoides joukowskyi (Charollais, Brönnimann & Zaninetti,  1966). Descris din 
depozite valanginiene (Charollais et al., 1966), Haplophragmoides joukowskyi a fost regăsit 
ulterior în depozite berriasian-valanginiene (Darsac, 1983; Boisseau, 1987; Chiocchini et al., 
1994; Bucur et al., 1995; Ivanova, 2000) dar şi în depozite atribuite Hauterivianului (cel mai 
probabil Hauterivian inferior (Bucur, 1988; Altiner, 1991).  
- Montsalevia salevensis (Charollais, Brönnimann & Zaninetti,  1966). Descrisă iniţial, alături de 
H. joukowskyi, din depozite valanginiene (Charollais et al., 1966, sub Pseudotextulariella 



salevensis) această specie a fost citată ulterior şi din depozite aparţinând Berriasianului superior 
(Salvini-Bonnard et al., 1984: Zaninetti et al., 1987; Chiocchini et al., 1994), dar şi din depozite 
atribuite Hauterivianului (probabil Hauterivian inferior) (Masse, 1976; Peybernès, 1976, Bucur, 
1988). Totuşi, cele mai multe citări se referă la depozite valanginiene (Azema et al., 1977; Vila, 
1980; Darsac, 1983; Velić & Sokač, 1983; Boisseau, 1987; Chiocchini et al., 1988 Velić, 1988; 
Altiner, 1991; Bucur et al., 1995; Ivanova, 2000; Husinec & Sokač, 2006; Schlagintweit & 
Gawlick, 2006; Bonin et al., 2012). Prima apropiere de genul Montsalevia a fost făcută de autorii 
acestui gen (Zaninetti  et al., 1987 sub “Montsalevia” salevensis). Ulterior, atribuirea speciei la 
acest gen a fost susţinută de Altiner (1991), Chiocchini et al. (1994); Bucur et al. (1995); Bulot et 
al. (1997); Ivanova (2000); Schröder et al. (2000), Schlagintweit & Gawlick, 2005, 2006; 
Husinec & Sokač, 2006; Bonin et al., 2012).  
- Meandrospira favrei (Charollais, Brönnimann & Zaninetti, 1966). Meandrospira favrei  a fost 
descrisă de Charollais et al. (1966) sub Citaella? favrei alături de H. joukowskyi  şi  M. 
salevensis. Specia a fost regăsită în depozite valanginiene (Boisseau, 1987; Bucur et al., 1995; 
Pop & Bucur, 2001), dar şi în depozite atribuite Valanginianului superior-Hauterivianului 
inferior (Bucur, 1988; Altiner, 1991; Ivanova, 2000; Ivanova & Kolodziej, 2010?).  
- Coscinoconus cherchiae (Arnaud-Vanneau, Boisseau & Darsac, 1988), Coscinoconus 
delphinensis (Arnaud-Vanneau, Boisseau & Darsac, 1988) şi Coscinoconus perconigi (Neagu) 
(1994) sunt specii citate exclusiv din Berriasian-Valanginian (Boisseau, 1987; Arnaud-Vanneau 
et al., 1988; Altiner, 1991; Chiocchini et al., 1994; Bucur et al., 1995; Mancinelli & Coccia, 
1999), atribuite de autori genului Trocholina. Doar Coscinoconus delphinensis este citat din 
Tithonianul superior-terminal (Gorbachik & Mohamad, 1997; Ebli & Schlagintweit, 1998). 
Transferul acestor specii la genul Andersenolina a fost făcut de Neagu (1994) odată cu descrierea 
speciei Andersenolina perconigi. Recent (Rigaud et al., 2013) au arătat diferenţele dintre 
diferitele genuri ale familiei Trocholinidae şi au demonstrat necesitatea revenirii la denumirea 
generică Coscinoconus Leupold, in Leupold & Bigler, 1936 pentru speciile atribuite iniţial 
genului Trocholina şi ulterior genului Andersenolina (acesta din urmă fiind considerat un 
sinonim recent al genului Coscinoconus)  
- Neotrocholina valdensis Reichel, 1955. Această specie a fost descrisă din depozite valanginiene 
(Reichel, 1955) ca specie tip a genului Neotrocholina şi a fost citată frecvent din depozite 
atribuite exclusiv Berriasian-Valanginianului (Vila, 1980; Darsac, 1983; Boisseau, 1987; 
Granier, 1987; Bucur, 1988; Chiocchini et al., 1988; Altiner, 1991; Luperto-Sinni & Masse, 
1994; Bucur et al., 1995; Neagu, 1995; Clark & Boudagher-Fadel, 2001 
- Protopeneroplis banatica BUCUR, 1993. P. banatica a fost semnalat pentru prima dată (sub 
Protopeneroplis aff. trochangulata) din depozite atribuite Hauterivianului (Bucur, 1988), 
revizuite ulterior ca Valanginian superior-Hauterivian inferior (Bucur, 1991) şi descrisă în 
detaliu de Bucur (1993). Este un foraminifer relativ puţin cunoscut, deşi a fost semnalat în SE 
Franţei (Blanc et al., 1992). Specia a fost regăsită şi în Serbia, în depozite valanginiene (Bucur et 
al., 1995) şi în Slovenia, în depozite valanginiene dar şi apţiene (Bucur, 1997). 
- O mentiune specială trebuie făcută asupra speciei Protopeneroplis ultragranulata (Gorbachik, 
1971). Descrisă din depozitele Cretacicului inferior din Crimea (Gorbachik, 1971) sub 
Hoeglundina(?) ultragranulata, acestă spoecie a fost pusă pentru prima dată în sinonimie cu 
Protopenerolis trochangulata Septfontaine 1974 de către Septfontaine et al. (1991). Transferul 
speciei ultragranulata  la genul Protopeneroplis a fost subliniat de Bucur, 1993. Considerată 
multă vreme ca un marker pentru Berriasian-Valanginian, specia a fost semnalată ulterior din 
depozite aparţinând Tithonianului mediu (Heinz & Isenschmidt, 1988) sau chiar Barremianului 



inferior (Bucur, 1993, 1997; Arnaud-Vanneau & Sliter, 1995, sub Protopeneroplis sp.). Totuşi, 
cea mai mare frecvenţă de apariţie a speciei rămâne în Berriasian-Valanginian inferior (Azema et 
al., 1977; Azema et al., 1979; Salvini-Bonnard et al., 1984; Boisseau, 1987; Granier, 1987; 
Zaninetti et al., 1988; Bucur, 1988; Chiocchini et al., 1988; Velić, 1988; Chiocchini et al., 1994; 
Bucur et al., 1995). O listă sininimică quasi completă şi consideratii suplimentare asupra acestei 
specii pot fi găsite în Bucur (1993, 1997). 
- O altă menţiune trebuie făcută asupra speciei Spiraloconulus suprajurasicus Schlagintweit 
2011. Acest foraminifer a fost descris din depozite aparţinând Jurasicului superior-
?Beriassianului din Alpii Calcaroşi de Nord (Schlagintweit, 2011) şi a fost menţionat şi ilustrat 
(sub Otaina magna and Foraminifera X respectively) de Bucur et al., 2011 şi Dragastan 2011 din 
depozite Tithonian superior-Berriasian din Hăghimaş (Carpaţii Orientali, Roamania). Calcarele 
Cretacicului bazal de la Codlea reprezintă cel de al treilea areal în care această specie a fost 
identificată până în prezent. 
Tabelul 1 redă răspândirea stratigrafică a speciilor de foraminifere bentonice determinate din 
nivelul “Sc”. Reiese evident că intreaga asociaţie se calează pe intervalul Berriasian-
Valanginian. 
Cele două alge dasycladale identificate în asociaţie alături de foraminiferele bentonice în nivelul 
“Sc”, Salpingoporella praturloni  (Dragastan, 1971) şi Pseudocymopolia jurassica (Dragastan 
1968) sunt reprezentative pentru intervalul Berriasian-Valanginian (Masse, 1976, 1993; 
Peybernès, 1976; Granier, 1987; Jaffrezo, 1980; Granier & Deloffre, 1993; Bucur et al., 1995; 
Bucur, 1999; Dragastan, 1999), şi subliniază, în plus, apartenenţa nivelului “Sc” la acest interval 
de timp. 
 
În nivelul condensat din cadrul Formaţiunii de Braşov am identificat, pe lângă unele foraminifere 
[Meandrospira cf. favrei (Charollais, Broennimann & Zaninetti), Spirillina italica Dieni & 
Massari, Nodosaria sp, Lenticulina sp.] o asociaţie de calpionellide şi calcisfere cu: Calpionella 
alpina Lorenz, Calpionella elliptica Cadisch, Tintinopsella carpathica (Murgeanu & Filipescu), 
Tintinnopsella cf. longa (Colom), cf.Calpionellopsis simplex (Colom), Calpionellopsis oblonga 
(Cadisch), Cadosina fusca fusca Wanner, Colomisphaera conferta Rehanek, Stomiosphaera 
moluccana Wanner, Colomisphaera vogleri Borza,  Crustocadosina semiradiata olzae (Nowak), 
Cadosinopsis nowaki Borza, Stomiosphaera echinata Nowak.  
Dintre calpionellide, C. alpina nu depăşeşte Valanginianul inferior, iar C. elliptica nu depaseste 
Berriasianul mediu. Aceasta din urmă este o specie de biozona şi are o răspandire restrânsă în 
timp. Niciodată nu a fost gasită în depozite mai vechi decât Berriasianul si nici in depozite mai 
noi decât acesta. Calpionellopsis simplex apare în Berriasianul superior şi atinge baza 
Valanginianului iar Calpionellopsis oblonga care apare ceva ma târziu în Berriasianul superior se 
continuă până în partea superioară a Valanginianului inferior (Pop, 1994). 
În ceea ce priveşte calcisferele, Cadosina fusca fusca este cunoscută din intervalul Tithonian-
Hauterivian, Colomisphaera conferta din Valanginianul inferior, Colomisphaera vogleri din 
Valanginian până în Apţian, Stomiosphaera echinata din Valanginian-Barremian, iar 
Crustocadosina semiradiata olzae din Valanginian-Hauterivian (Borza & Michalik, 1986; 
Reháková, 2000a, 2000b).  
Asociaţia micropaleontologică de calpionellide şi calcisfere indică prin urmare, în ansamblu, o 
vârstă Berriasian mediu-Valanginian-?Hauterivian. Avand în vedere că din nivelul condensat au 
fost descrişi amoniţi aparţinând Valanginianului superior (Avram & Gradinaru, 1993), se poate 
aprecia că acesta este un nivel compozit (de"condensare") care conţine şi depozite mai vechi 



decât Valanginianul superior, şi anume Berriasian mediu-Valanginian inferior. Argumente: 1) 
calpionellidele au fost găsite în eşantioane provenite doar din nivelul condensat; 2) după 
descrierea pe care Avram & Grădinaru (1993) o dau  acestui nivel, cu fragmente 
"intraformaţionale" de marnocalcare, el ar putea reprezenta, fie un "lag" transgresiv care 
remaniază depozite mai vechi, fie un nivel de condensare lito- si bio-stratigrafică.  
 
Concluzii 
Calcarele Cretacicului inferior din cariera „Piatra Mare” de la sud  de Codlea au fost studiate sub 
aspectul conţinutului lor micropaleontologic. Au fost identificate asociaţii de foraminifere, alge 
calcaroase, calpionellide şi calcisfere care indică, in ansamblu, o vârstă Berriasian-Valanginian. 
Din păcate, analiza micropaleontologică nu reuşeşte să aducă clarificări inechivoce în ceea ce 
priveşte plasarea în timp a discontinuităţii dintre calcarele de tip Štramberk şi depozitele 
acoperiotoare ale Formaţiunii de Braşov. Nivelul de tip Štramberk cuprinde unele specii care 
indică Berriasianul superior-Valanginianul inferior (e.g. Montsalevia salevensis), iar nivelul de 
condensare din baza Formaţiunii de Braşov cuprinde calpionellide cunoscute din Berriasianul 
mediu (Calpionella elliptica) şi Berriasianul superior-Valanginianul inferior (Calpionellopsis 
oblonga), dar şi calcisfere care indică mai degrabă Valanginianul superior-?Hauterivianul 
(Colomisphaera vogleri, Stomiosphaera echinata, Crustocadosina semiradiata olzae). In acest 
context, şi făcând comparaţii cu situaţia discontinuităţii similare din zona Dâmbovicioara, este de 
presupus că dicontinuitatea din cadrul depozitelor de la sud de Codlea este intravalanginiană 
(probabil situată în Valanginianul inferior). 
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2015  
Obiectivele specifice ale proiectului pentru anul 2015 au prevăzut două perioade de studiu în 
laborator (ianuarie-martie, respectiv octombrie-decembrie) şi etape de teren (aprilie-sepembrie). A 
rămas de asemenea obiectivul 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 
2014, iar pe de altă parte în etapele de teren din 2015), analiza microscopică a acestora şi pregătirea, 
pe baza rezultatelor obţinute, până în momentul respectiv, a unor comunicări şrtiinţifice la 
simpozioane naţionale şi internationale.  
Pentru etapa de teren au fost efectuate mai multe campanii, atât în Piatra Craiului-Dâmbovicioara, cât 
şi în alte areale din Carpaţi. Au fost studiate şi s-au colectat probe din următoarele profile: Valea 
Gângului, Valea Zamvelei, Valea Cheii, Valea Orăţii, Dealul Sasului, împrejurimile Branului. De 
asemenea, au fost efectuate studii în zona Haţeg şi Munţii Apuseni, şi s-a efectuat o campanile de 
teren la localitatea tip de aflorare a calcarelor de Stramberk, toate acestea reprezentând areale alese 
pentru comparaţii.  
 
Rezultate  
Profilul Callovianului de la Valea Lupului  
Succesiunea Jurasicului mediu din Valea Lupului reprezintă o secvenţă mixtă carbonato-siliciclastică 
condensată dezvoltată în intervalul Callovian-Oxfordian. Succesiunea a fost urmărită pe Gruiul 
Lupului, un affluent al văii Râuşorul şi a fost descrisă iniţial de Simionescu (1899) în lucrarea : 
“Fauna Calloviană din Valea Lupului (Rucăr)”. Succesiunea a fost ulterior descrisă pe scurt de 
Patrulius (1969) şi Patrulius et al. (1980) care au facut o descriere litostratigrafică a Formaţiunii de 
Gruiul Lupului.  
Scopul studiului nostrum a fost descrierea în detaliu a succesiunii litostratigrafice cu sublinierea 
trasăturilor de microfacies si a fosilelor asociate, a diagemnezei, precum şia geochimiei şi 
mineralogiei unor structure stromatolitice unice associate cu diferite tipuri de brecii din baza 
succesiunii.  
Clastele angular ale breciei bazale au rezultat prin brecifierea in situ in regim extensional. Aceste 
claste sunt reprezentate prin roci metamorfice învelite de câteva generaţii de stromatolite şi cimenturi 
diagenetic-timpurii. Matricea este reprezentată de un micrit roşu. Laminele micropeloidale ale 



stromatolitelor conţin pe alocuri structure microbiale filamentoase sub formă de tufe, bine păstrate. 
Generaţiile successive de stromatolite sunt afectate de micro-fra turi care întrerup continuitatea 
laminelor şi separă claste angular de stromatolite şi fragmente de ciment, probabil ca effect al 
tectonicii extensionale sin-sedimenatre. Raporturile izotopilor de carbon-oxigen obţinute din 
cimenturile radiaxial-fibroase şi scalenoedrice dezvoltate sincron cu stromatolitele arată valori 
negative (δ13C = -0.73 to -0.11‰ şi δ18O = -5.21 to -8.68‰) atribuibile zonei meteorice.  
Urmează în succesiune un packstone-grainstone spre rudstone peloidal-bioclastic cu numeroase 
claste metamorfice şi numeroase fosile care arată urme de remaniere. Fauna este reprezentată de 
brachiopode terebratulide şi bivalve (Entolium demisum, Chlamys textoria, Inoperna sowerbyana), 
serpulide şi radiole de echinoide. Partea terminal a acestei unităţi este trunchiată de o discontinuitate 
erozională.  
Urmează calcare cenuşii până l;a roşii în starte de grosimi medii, constând din grainstone-packstone 
crinoidal cu numeroase cuarţite de dimensiuni centimetrice şi alte claste metamorfice; spre partea 
superioară, apare un strat de grainstone bioclastic peloidal de 1.5m grosime; în cadrul acestuia fauna 
este reprezentată de numeroase brachiopode (mai ales Septocrurella defluxa, „Rhynchonella” 
arthaberi şi (?)Karadagithyris gerda), alături de amoniti nedeterminabili.  
Urmează pe 1 m grosime un packstone/grainstone spre rudstone bioclastic, roşiatic şi un flaotstone-
rudstone oncoidal cu nuclee de amoniţi remaniaţi (Sowerbyceras subtortisulcatum, Hecticoceras 
richei, Grossouvria sp.) şi cu fragmente angular de rocă remaniate din unitatea precedent. Toate 
clastele şi fosilele sunt învelite de cruste stromatolitice feruginoase.  
Urmează calcare cenuşii fin stratificate (packstone/wackestone bioclastic, de 2.25 m grosime) cu 
numeroşi amoniţi (Kosmoceras mrazeci, Reineckeia anceps, Hecticoceratinae) care atestă vărsta 
Callovian superior (cf. Simionescu 1899; Patrulius et al., 1980).  
Partea terminal a succesiunii este reprezentată de 2 m de calcar în strate de grosime medie cu 
accidente silicioase (packstone-wackestone nodular şi wakestone bioclastic cu radiolari) aparţinând 
Oxfordianului (cf. Patrulius et al., 1980).  
Studiul multidisciplinar aduce contribuţii la tafonomia şi paleoecologia acestor asociaţii fosile 
particulare şi permite llămurirea genezei lor. Stromatolitele care invelesc clastele metamorfice ale 
breciilor fracturate in situ s-au format foarte probabil într-un mediu marin de mică adâncime afectat 
de aport de apă dulce. Ulterior, adâncirea progresivă a bazinului a facut trecerea spre un mediu de 
bazin în curs de adâncire, într-un mediu marin deschis sub baza valurilor de furtună. Acest mediu se 
caracteriza printr-o rată scazută de sedimentare şi ape calme alternând cu episoade de agitaţie a 
apelor, care a favorizat geneza secvenţei condensate. Caracterul mai adânc al sedimentării în zona de 
larg este documentat de prezenţa calcarelor cu accidente silicioase şi a radiolaritelor de vârstă 
oxfordiană.  
Astfel de studii sunt importante deoarece depozitele de acest tip se corelează cu tectonica 
sinsedimentară, ele reflectând în acelaşi timp efectele schimbărilor regionale şi globale documentate 
pentru intervalul Jurasic mediu-superior în diferite areale peri-Tethysiene.  
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Semnificaţia de paleomediu a ichnofaciesului cu Trypanites-Entobia şi ichnocenoza 
microendolitică asociată discontinuităţii intra-Valanginiene din arealul Dâmbovicioara  
Introducere.  
In tmpul Jurasicului superior – Cretacicului inferior, în cadrul domeniului getic s-a dezvoltat un 
system complex de platform carbonatice (Patrulius and Avram, 1976). Secvenţele carbonatice care 
aflorează în arealul Dâmbovicioara reflect evoluţia diferitelor moment de dezvoltare ale platformei 
carbonatice din această regiune. Ele reflect stadia diferite de dezvoltare a platformei Getice în timpul 
Berriasianului-Hauterivianului: de la platform carbonatică de apă puţin adâncă, cu expunere 
subaeriană, urmată de o discontinuitate de tip rock-ground (inherited rock ground, IRG) şi inundare 
(înecare incipientă) a platformei, generând discontinuitate de înecare, urmată de o adâncire treptată în 
timpul Hauterivianului.  
In timpul emersiunii care a precedat înecarea incipient, partea cea mai ridicată a platformei a devenit 
un paleo-litoral indurate, un loc favorit pentru bioeroziune intensă în ape puţin adânci (e.g. Bromley 
et al., 2009).  
Scopul studului nostru este de a descrie diversitatea structurilor bio-erozive păstrate tri-dimensional 
prin fosfatizare în cadrul discontinuităţii intra-valanginiene şi de a scoate în evidenţă importanţa 
macro- şi microperforaţiilor ca înregistrări ale schimbărilor de paleomediu de la paleolitoralul 
indurate la adâncirea treptată şi înecarea platformei.  
Platforma carbonatică de apă puţin adâncă (calcarele de tip Štramberk) din arealul Dâmbovicioara se 
termină cu o discontinuitate de tip IRG care prezintă o suprafaţă erozivă cu cavităţi, dyke-uri 
neptuniene şi structure bioerozive umplute cu două tipuri de sediment: primul este reprezentat de un 
packstone bioclastic fosfatizat, iar al doilea este un wackestone glauconitic care aparţine unităţii 
acoperitoare.  
Suprafaţa neregulată a discontinuităţii a oferit numeroase habitate criptice preferate de entobii şi de 
microorganismele euendolitice associate. Macro-perforaţiile trunchiază bioclastele, intraclastele şi 
cavităţile fenestrale care sunt învelite marginal cu ciment meteoric şi sunt umplute cu silt vados, 
indicând faptul că substratul a fost litificat şi că expunerea subaeriană a avut loc înaintea înecării.  
Microperforaţiile sunt reprezentate în principal prin ichnogenurile Entobia, Trypanites şi 
Gastrochaenolites. In timpul înecării incipiente, suprafaţa de tip IRG a fost colonizată mai întâi de 
Trypanites şi Gastrochaenolites, care sunt în general ichnofosile de apă puţin adâncă (câţiva metri 
adâncime). Frecvenţa moderată şi distribuţia în petice a a cestori perforaţii sugerează ün interval scurt 
pentru acest stadiu. Perforaţiile de tip Gastrichenolites sunt reprezentate prin forme cu contur circular 
şi bază rotundă (G. lapidicus) partea inferioară fiind o perforaţie de formă clavată. Diametrul 
perforaţiilor variază înter 0.5 şi 1.3 cm şi acestea sunt orientate în general perpendicular pe suprafaţa 
de stratificaţie. Distribuţia şi frecvenţa perforaţiilor de Gastrochaenolithes pe suprafaţa de 
discontinuitate este greu de estimate datorită bioeroziunii intensive produsă de spongierii endolitici. 
Trypanites este reprezentat prin perforaţii cilindrice alungite, circulare în secţiune transversal şi cu 
terminaţii rotunde; diametrul este de 0.2-1.5 mm iar lungimea peste 10 mm; sunt în general drepte 
sau uşor curbate, iar peroraţiile sunt dispuse aproape perpendicular pe suprafaţă sau pot fi paralele-
subparalele cu aceasta. Prin adâncirea progresivă pănă la 20 m, suprafaţa IRG a fost progresiv 
colonizată de spongieri endolitici care au produs diferite ichnospecii de Entobia. Morfologia speciilor 
de Entobia este foarte diversă, corespunzând familiilor Clionidae şi Phloeodictyidae. Specimenele au 
camera unice, mici, sferice spre ovoidale, sau camera mari cu o morfologie neregulată, sau camere 



multiplu conectate. Canalele exploratorii sunt simple, aproape drepte, cu o lungime mai mare dacât 
diametrul, prezentând rare ramificaţii ale canalelor radiare.  
Suprafaţa perforaţiei are o microsculptură cuspată la majoritatea camerelor şi canalelor exploratorii. 
Detalii ale cicatricilor lăsate de celulele spongierilor săpători în carbonat sunt aşa de bine păstrate 
încăt pot fi observate ca elemente centimetrice ale suprafeţei care marcheză progresia marginilor 
celulare care sculptează plachetele carbonatice. In umplutura camerelor majorităţii entobiilor apar 
spiculi bine păstraţi, al căror schelet de opal a fost înlocuit cu calcite.  
Structurile de bioeroziune sunt în bună concordanţă cu ridicarea rapidă a nivelului marin în timpul 
înecării iniţiale, dacă luăm în considerare ichnobiocenozele care reflectă condiţii disfotice de tip 
Scolecia filosa/Eurygonum nodosum. Numeroşi alţi micro-perforatori (Saccomorpha 
clava/Orthogonum lineare) sugerează ichnocenoze afotice şi sunt associate cu camerele de Entobia. 
Micro-perforaţiile de Saccomorpha sphaerula sunt abundente pe pereţii externi ai exemplarelor de 
Entobia. Agregatele sferice de Saccomorpha sphaerula sunt produse de Scolecia serrata (o bacteria 
necunoscută) dezvoltate în jurul unor urme sferice atribuite fungiilor. Urmele de fungi sunt marcate 
de hife subţiri care se dezvoltă din “saci” (cf. Heidel et al., 2009). Astfel de asociaţii pot de asemenea 
să indice habitate criptice foarte frecvente pe suprafeţele neregulate ale discontinuităţii de înecare.  
Discontinuitatea de înecare intra-valanginiană studiată a scos în evident structure bioerozive păstrate 
excepţional în 3 dimensiuni prin fosfatizare şi scoate în evidenţă importanţa bioeroderilor ca 
indicatori de paleomediu. Ichno-asociaţiile studiate pot fi atribuite subichnofaciesului cu Entobia 
(MacEachern et al., 2007; Bromley and Asgaard, 1993) care face parte din ichnofaciesul cu 
Trypanites (Frey and Seilacher, 1980) format în zone litorale induratecare apar de obicei deasupra 
bazei valurilor normale.  
Bioeroziunea intra-valanginiană a calcarelor berriasia-valanginiene argumentează că a existat un 
litoral indurate în arealul Dâmbovicioara în Valanginian, şi că acest sector al zonei Dâmbovicioara (o 
structură de tip horst) a fost déjà ridicată şi emersă într-un interval scurt de timp în decursul 
Valanginianului. Activitatea de perforare s-a încheiat prin înecarea suprafeţei de tip IRG sub 
sedimente, într-un mediu marin-deschis, hemipelagic.  
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Triploporella remesi (STEINMANN, 1903), în calcarele de vârstă Jurasic superior din Dealul 
Măgura Geomalului (jud. Alba)  
Cariera de calcar Geomal a fost deschisă de către firma S.C. Baumit Romania Com S.R.L. în anul 
2002. Cariera este localizată în judeţul Alba, în apropierea satului Geomal. Calcarele aflorează la 



baza Dealului Măgura Geomalului (Munţii Apuseni), dealul având o altitudine de 740 metriAceste 
calcare sunt dezvoltate în facies de tip Stramberk de vârstă Tithonian superior.  
Din punct de vedere geologic, calcarele sunt parte a unui olistolit care a fost detaşat din masivul 
Bedeleu şi relocat în depozite de vârstă Cretacic superior, fiind ulterior acoperit de depozite de vârtă 
Miocen. Calcarele din carieră aparţin Pânzei de Bedeleu (denumită iniţial Pânza de Trascău, de către 
Ilie, 1936). Pânza de Bedeleu aparţine Transilvanidelor austrice şi are în bază o serie de roci 
magmatice peste care se dispun calcare în facies de tip Stramberk, de vârstă Jurasic superior-Cretacic 
inferior (Balintoni, 1997; Săsăran, 2006).  
O primă informaţie asupra faciesurilor şi microfosilelor din calcarele de la Geomal a fost prezentată 
recent de Oprişa et al. (2014) care atribuie acestor calcare o vărstă Kimmeridgian-Tithonian. In 
cadrul asociaţiei de microfosile sunt menţionate agele calcaroase Campbelliella striata, 
Neoteutloporella socialis, Clypeina sulcata, Salpingoporella pygmaea, Petrascula sp., Terquemella 
sp şi Nipponophycus ramosus. Studiul unor eşantioane suplimentare a dus la identificarea în cadrul 
calcarelor a numeroase exemplare de Triploporella remesi. Triploporella remesi a fost descrisă prima 
dată de către Steinmann în anul 1903, în calcarele Jurasicului superior de la Stramberk (Moravia, 
Republica Cehă), de unde a mai fost ilustrată de Andrusov (1938). Alte citări în literatura sunt fie 
eronate, fie lipsite de ilustraţii (vezi sinonimie în Bassoullet et al., 2008). Recent, specia a fost 
identificată în câteva locaţii din Carpaţii Meridionali (zona Dambovicioara-Piatra Craiului, Bucur et 
al., date inedite).  
Exemplarele identificate în calcarele din cariera Geomal corespund caracteristicilor speciei 
prezentate recent de Barattolo et al. (2013) prin studiul unor exemplare din localitatea tip: „Tal 
simplu, cilindric, sau uşor claviform. Lateralele primare sunt lungi, floiofore. Ele constau dintr-o 
porţiune proximală compactă, acroforă, sterilă, şi o parte distală cilidrică, fertilă, mai puternic 
dezvoltată. Cele două părţi sunt conectate printr-o zonă de tranziţie care se lărgeşte. Lateralele 
primare sunt aranjate în verticile stânse (euspondil) cu 50-55 de laterale într-un verticil 37 (60-70 
după Steinmann). Poziţia lor alternează în cadrul verticilelor succesive. In partea inferioară şi 
mediană a scheletului calcaros, lateralele primare sunt aranjate aproape ortogonal, însă în partea 
superioară înclinarea descreşte gradat astfel încăt în topul scheletului devin verticale. Lateralele 
secundare sunt în general 4 per tufă, şi sunt relativ scurte. Ele se lărgesc spre exterior (floiofore) şi 
probabil formau un cortex distal. Reproducerea cladosporă constă din cistofori în interiorul 
lateralelor primare. Secundar, cistoforii pot migra înafară, în spaţiul dintre lateralele primare ale 
aceluiaşi verticil ca şi al verticilelor successive.”  
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Faciesuri și asociații de formainifere în calcarele jurasice din Unitatea de Ardeu (Munții 
Metaliferi)  
Au fost studiate principalele tipuri de faciesuri și asociațiile de microfosile (în principal foraminfere) 
caracteristice calcarelor Jurasicului superior din zona Văii Rudi și din Cheile Băcâiei (regiunea 
Ardeu, Apusenii de Sud). Depozitele din această regiune aparțin din punct de vedere tectonic Unității 
de Aredu, unitate structurală formată din roci carbonatice atribuite intervalului Oxfordian-Apțian 
inferior.  
Conținutul micropaleontologic identificat în calcarele Jurasicului superior este dominat de o asociație 
bogată de foraminiere bentonice, în principal lituolide. Studiul acestora, împreună cu analizele de 
microfacies, ne-a permis separarea unor tipuri principale de facies, raportate la diferite paleomedii 
depoziționale.  
Depozite litoral-costale  
Pe baza trăsăturilor texturale-structurale asociate cu principalele elemente componente, au fost 
identificate două tipuri principale de microfacies atribuite acestui domeniu sedimentar: 
grainstone/packstone bio-intraclastic și rudstone bio-oncoidal. Asociația micropaleontologică conține 
numeroase specii de foraminifere bentonice (Labyrinthina mirabilis, Parurgonina caelinensis, 
Bramkampella arabica, Everticyclammina virguliana, Pseudocyclammina lituus, Ammobaculites sp., 
Haddonia sp. şi ?Neokilianina rahonensis) și alge dasycladale (Salpingoporella pygmaea, 
Salpingoporella annulata, Thaumatoporella parvovesiculifera şi Petrascula sp.) (Planșa I). 
Depozitele carbonatice care au format aceste calcare s-au depus în medii puțin adânci caracterizate 
de ape cu energie ridicată, şi s-au acumulat cel mai probabil sub forma unor bare litorale în 
proximitatea liniei de coastă. Energia mare a apelor a produs fenomene de remobilizare (intraclaste 
numerose din zonele adiacente), rotunjirea majorității elementelor componente şi diferite tipuri de 
sortări. Toate acestea servesc ca indicatori pentru medii interne de sedimentare într-o platformă 
carbonatică.  
Depozite lagunare  
Aceste depozite sunt cele mai frecvente în succesiunea sedimentară studiată. Au fost identificate 
următoarele tipuri de microfacies: wackestone/floatsone bio-oncoidal cu foraminifere bentonice, 
floatstone microbian cu Bacinella și cyanobacterii de tip Rivularia sau floatstone cu fragmente de 
corali. În cadrul acestui facies a fost identificată o asociație bogată de foraminifere, dominată de 
forme aglutinante mari (Parurgonina caelinensis, Labyrinthina mirabilis, Bramkampella arabica și 
Evertyciclammina virguliana) (Planșa I). Abundența cyanobacteriilor de tip Rivularia înrădăcinate în 
micrit, a oncoidelor cu Bacinella sau a crustelor cu Lithocodium, pot reprezenta bio-indicatori pentru 
sisteme lagunare puțin adânci. In plus, activitatea microbiană intensă însoţită de procese de 
bioturbație indică rate de sedimentare scăzute din zone protejate ale lagunelor. În aceste domenii 
sedimentare, cyanobacteriile și activitatea microbiană au un rol important în producția carbonatică.  
Bioconstrucții  
În ambele zone de studiu au fost interceptate mici bioconstrucții (boundstone coraligen-spongio-
microbian) formate din corali și sclerospongieri, puternic incrustate de tuburi de viermi, Lithocodium 
aggregatum, Crescentiella morronensis și Radiomura cautica.  
Asocierea coralilor și sclerospongierilor cu micro-organisme incrustante sau structuri microbiene, ne 
permite încadrarea acestui tip de facies în zona de creastă recifală (reef-flat), dezvoltată cel mai 
probabil sub formă de mici acumulări recifale (patch-reefs) în zonele marginal-externe ale 
platformelor carbonatice. Principala trăsătură structural-texturală a acestor bioconstrucţii o reprezintă 
structurile microbian-incrustante care generează fabricuri crustoase sau cruste de ciment.  
Depozite de detritus recifal  
În ambele zone analizate au fost interceptate câteva niveluri de grainstone/rudstone bio-intraclastic 
grosier. Principalele claste sunt reprezentate de fragmente de corali sau stromatoporoide (Murania 
reitneri sau Neuropora lusitanica), plăcuțe de echinide, foraminifere (Mohlerina basiliensis, 



Lenticulina sp., Lituola? baculiformis), fragmente de crustacee (Carpathocancer sp.), structuri de tip 
Crescentiella și intraclaste recifale. Forma subangulară și orientarea elementelor componente pot fi 
generate de mici curgeri debritice succedate de procese de resedimentare în proximitatea frontului 
recifal. Aceste trăsături sunt datorate cel mai probabil proceselor de eroziune a crestelor recifale în 
urma unor furtuni.  
Microbrecii de pantă distală  
În cadrul acestor depozite au fost identificate două tipuri de microfacies: rudstone/floatstone 
intraclastic-scheletal și packstone bio-intraclastic. Intraclastele prezintă forme și microfaciesuri 
diferite din zone interne sau marginale ale platformei carbonatice. Detritusul scheletal este 
reprezentat prin fragmente de bio-constructori (micro-organisme incrustante, corali sau 
sclerospongieri) sau fragmente de cochilii de moluște. Depozitele prezintă frecvent granoclasări. 
Compoziția și trăsăturile structurale, permit interpretarea acestui tip de facies ca fiind rezultatul unor 
curgeri gravitaționale cu diferite tipuri de densități (caracter allodapic). Sursa principală a acestor 
microbrecii este reprezentată de sedimente de margine de platformă (detritus scheletal) urmată de 
sedimente din zonele interne (reflectate prin natura intraclastelor sau unele biote). Prezența unor 
specii de calpionellide în acest facies argumentează o sedimentare în medii distale.  
 
Microfaciesurile cu calpionellide şi rolul acestora în descifrarea ariei sursă a conglomeratelor 
apţiene din Piatra Craiului  
Sinclinalul Piatra Craiului, alcătuit din sediment jurasice terigene şi carbonatice, este umplut cu 
conglomerate cretacice. Conglomeratele Aptianului superior se extend de la NV spre SE, parallel cu 
creasta principal a Pietrei Craiului, pe când conglomeratele Albianului terminal-Cenomanianului se 
găsesc doar în partea de NV.  
Pentru a studia galeţii calcarelor a fost investigată o arie largă cu aflorimente având structure 
sedimentare bine expuse. S-au colectat peste 1500 de galeţi din care s-au efectuat mai multe sute de 
secţiuni subţiri studiate din punct de vedere petrografic şi micropaleontologic. Cea mai mare parte a 
galeţilor (peste 80%) constau din calcare. Microfaciesurile şi microfosilele atestă prezenţa unor 
depozite aparţinând Jurasicului mediu, Jurasicului superior şi Cretacicului inferior.  
Conglomeratele Apţianului superior conţin mulţi galeţi de calcare în facies pelagic sau calcare 
alodapice, între care cele mai frecvente sunt: wackestone şi packstone cu calpionellide, radiolari şi 
calcisfere, pacstone alodapic cu amestec de calpionellide şi microfosile de apă puţin adâncă.  
Asociaţiile de calpionellide acoperă intervalul zonelor Crassicollaria, Calpionella (cu subzonele 
Alpina şi Elliptica), Calpionellopsis (cu subzonele Simples şi Oblonga) şi posibil Calpionellites.  
Daca luăm în considerare depozitele Jurasicului terminal-Cretacicului inferior din partea estică a 
domeniului Getic, calpionellidele sunt cunoscute doar din masivul Bucegi (e.g., Patrulius, 1969). 
Intre faciesurile cu calpionellide a fost identificat un tip de facies constând din calcare alodapice 
caracterizat printr-un conţinut relativ ridicat de material terigen, care nu a fost identificat până acum 
în Culoarul Dâmbovicioara sau arealele adiacente aparţinând domeniului Getic.  
Asociaţiile de calpionellide, corroborate cu faptul că paleocurenţii indică o curgere dinspre NV spre 
SE şi dinspre V spre E, sugerează existenţa unei arii bazinale situată la N-NV de Piatra Craiului care 
a furnizat galeţii din conglomeratele apţiene.  
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Participări la sesiuni ştiinţifice şi publicaţii  
Rezultatele obţinute în 2015 au fost prezentate în cadrul unor simpozioane internaţionale (Al 31-lea 
IAS Meeting de Sedimentologie, Cracovia 22-25 iunie 2015; Al Zecelea Simpozion Român de 



Paleontologie, Cluj-Napoca, 16-17 octombrie 2015; Sesiunea Anuală “Ion Popescu Voteşti”a 
Departamentului de Geologie, Cluj-Napoca, 4 decembrie 2015) Abstractele comunicărilor  au fost 
publicate în volumele de abstracte ale acestor manifestări ştiinţifice.  
Au fost de asemenea trimise spre publicare două lucrări la reviste cotate ISI-BDI, aflate în proces de 
review.  
 
Lucrări în reviste cotate ISI  
1. Mihaela Grădinaru, Iuliana Lazăr, Ioan I. Bucur, Eugen Grădinaru, Emanoil Săsăran, Mihai N. 
Ducea, Alexandru Andrăşanu: Early Cretaceous drowning history of the eastern part of the Getic 
Carbonate Platform (Southern Carpathians, Romania)  
[Sub tipar la Cretaceous Research]  
 
Lucrări în reviste din BDI  
1. George Pleş, Ioan I. Bucur & Adriana Păcurariu: Foraminiferal assemblages and facies 
associations in the Upper Jurassic carbonates from Ardeu Unit (Metaliferi Mountains)  
[sub tipar la Acta Palaeontologica Romaniae]  
 
2. Răzvan Ungureanu, Emanoil Săsăran, Ioan I. Bucur & Ciprian Gheorghiţă Ungur: The study of 
Aptian deposits at the contact with th e Berriasian-Valanginian limestones from Piatra Craiului  
[sub tipar la Acta Palaeontologica Romaniae]  
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(1) 31st IAS Meeting of Sedimentology, Krakow, 22-25 June 2015  
1. Iuliana Lazăr, Emanoil Săsăran, Mihaela Grădinaru, Ioan I. Bucur : Exceptionally preserved 
bioerosive structures on an intra-Valanginian phosphatized  
 
drowning unconformity from Southern Carpathians (Romania)  
1. Cristian Victor Mircescu, Ioan I. Bucur , Emanoil Săsăran: Algae and palaeoenvironment: Case 
study of upper Jurassic-lower Cretaceous  
limestones from Piatra Craiului (South Carpathians, Romania)  
2. Emanoil Săsăran, Oprisa Alin, Ioan I. Bucur: Late Jurassic calcareous algae reworked in carbonate 
platform slope environments  
 
(1) The 10th Romanian Symposium of Paleontology, October 16-17, 2015  
 
1. Grădinaru, M1, Lazăr, I, Andrăşan.u, A. & Petrescu, L.: Rediscovery of the famous  
Callovian section from Lupului Valley (Rucăr zone, South Carpathians, Romania) first described by 
Simionescu in 1899  
2. Lazăr, I., Săsăran, E., Grădinaru, M., Bucur, I. I & Andrăşanu, A.: The palaeoenvironmental 
significance of the Trypanites-Entobia inchofacies and of the microendolithic ichnocenoses 
associated to the intra-Valanginian drowning unconformity from Dȃmbovicioara area (Southeastern 
Carpathians, Romania)  
3. Ungureanu, R, Ungur C.G., Bucur, I.I & Săsăran, E.: Calpionellid-bearing microfacies and their 
implications on the source area of Aptian conglomerates from Piatra Craiului massif  
 
Abstracte în volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale  
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decembrie 2015  



1. Alin Oprișa, Ioan I. Bucur & Emanoil Săsăran: Triploporella remesi (STEINMANN, 1903), în 
calcarele de vârstă Jurasic superior din Dealul Măgura Geomalului (jud. Alba)  
2. George Pleș, Adriana Păcurariu, Ioan I. Bucur: Faciesuri și asociații de formainifere în calcarele 
jurasice din Unitatea de Ardeu (Munții Metaliferi)  
 
 
2016 
Obiectivele specifice ale proiectului pentru anul 2016 au prevăzut o perioadă de studiu în 
laborator (ianuarie-martie), respectiv etape de teren (aprilie-sepembrie), precum si etape de 
elaborare a lucrărilor ştiinţifice şî ale rapoartelor.   

Activităţile desfăşurate în etapa de laborator au vizat prelucrarea probeleor (colectate pe 
de o parte în 2015, iar pe de altă parte în etapele de teren din 2016), analiza microscopică a 
acestora şi pregătirea, pe baza rezultatelor obţinute, până în momentul respectiv, a unor material 
pentru publicat. 

Pentru etapa de teren au fost efectuate mai multe campanii, atât în Piatra Craiului-
Dâmbovicioara, cât şi în alte areale din Carpaţi. Au fost studiate şi s-au colectat probe din 
următoarele profile: Cheile Grădiştei, Cheile Dâmbovicioarei, Valea Cheii, Valea Orăţii, Dealul 
Sasului, împrejurimile Branului, Brâul Ciorânga, cariera Gura Râului. De asemenea, au fost 
efectuate studii comparative în Hăghimaş, zona Haţeg, zona Reşiţa-Moldova Nouă şi Clisura 
Dunării şi în Munţii Apuseni.  
 
Rezultate 
 
Importanţa stratigrafică a foraminiferelor bentonice şi a algelor calcaroase din Masivul 
Piatra Craiului şi tranziţia Jurasic-Cretacic în cadrul unei platforme carbonatice. 
Unităţi litostratigrafice 
Caracteristicile texturale şi sedimentologice au fost folosite pentru a defini trei intervale 
litostatigrafice (I-III) în cadrul succesiunii studiate  
Intervalul litostratigrafic I include primii 290 m ai succesiunii. Această unitate este constituită 
din alternanţe de biocnstrucţii coraligen-microbiale şi depozite de tip rudstone. Nivele de tip 
rudstone conţin organisme incrustante [Crescentiella morronensis (CRESCENTI)], alge 
dasycladale şi fragmente de echinoderme. Coralii sunt incrustaţi de structuri de tip 
Lithocodium/Bacinella. Caracteristicile sedimentologice ale acestui interval litostratigrafic au 
fost descrise în detaliu de către  Pleş et al. (2013).  
Intervalul litostratigrafic II include pachetul de roci carbonatice cuprins între 290 şi 408 m 
grosime stratigrafică. Principalul tip de microfacies este un grainstone grosier bioclastic-
intraclastic cu gastropode, alge dasycladale, spongieri, fragmente de echinoderme şi 
foraminifere. Intraclastele sunt reprezentate prin galeţi negri de dimensiuni milimetrice sau 
centimetrice. Unii dintre aceştia prezintă o structură brecioasă şi sunt constituiţi din bioclaste 
înnegrite care sunt înglobate într-o matrice micritică, pigmentată cu materie organică.  
Intervalul biostratigrafic  III cuprinde partea mediană şi superioară a depozitelor carbonatice din 
Masivul Piatra Craiului (408-880 m). În ceea ce priveşte faciesurile, se constată o disupunere 
alternantă între nivele de tip wackestone-packstone peloidal şi mudstone omogen cu noduli de 
cyanobacterii Totuşi, anumite nivele sunt definite de prezenţa unor faciesuri de tip packstone-
grainstone bioclastic. Aceste conţin alge dasycladale şi foraminifere. 
Biostratigrafia tranziţiei Jurasic Superior-Cretacic Inferior 



S-au definit trei intervale biostratigrafice (A-C) în cadrul succesiunii carbonatice de vârstă 
Jurasic Superior-Cretacic Inferior din Masivul Piatra Craiului. Aceste intervale au fost 
diferenţiate pe baza ocurenţei diferitelor specii de foraminifere şi alge dasycladale. 
Intervalul biostratigrafic A (Kimmeridgian–Tithonian Inferior) 
Primul interval conţine următoarele specii de alge şi foraminifere: Salpingoporella pygmaea 
(GÜMBEL) Clypeina sulcata (ALTH), Campbeliella striata (CAROZZI), Steinmanniporella 
kapelensis (SOKAČ & NIKLER), Petrascula bursiformis (ETALLON), Neoteutloporella 
socialis (PRATURLON), Salpingoporella annulata CAROZZI, Nodosaria sp., Lenticulina sp., 
Mohlerina basiliensis (MOHLER), Frentzenella involuta (MANTSUROVA & GORBATCHIK), 
Bramkampella arabica REDMOND, Everticyclammina praekelleri BANNER & HIGHTON, 
Labyrinthina mirabilis WEYNSCHENK, Lituola baculiformis SCHLAGINTWEIT & 
GAWLICK, Redmondoides lugeoni (SEPTFONTAINE), Neokilianina rahonensis (FOURY 
AND VINCENT), Parurgonina caelinensis CUVILLIER, FOURY & PIGNATTI MORANO. 
Ansamblul micropaleontologic identificat în acest interval   (0-410 m) este caracteristic 
intervalului Kimmeridgian-Tithonian Inferior. Deşi unele specii de alge (e.g. Salpingoporella 
pygmaea or Clypeina sulcata) cunosc o distribuţie stratigrafică largă, marea majoritate a 
taxonilor sunt utili din punct de vedere biostratigrafic.  
Salpingoporella pygmaea se cunoaşte din roci carbonatice de vârstă Bajocian-Apţian  şi este 
frecvent întâlnită la nivelul Jurasicului Superior (Kimmeridgian–Tithonian).  
Clypeina sulcata este caracteristică intervalului Kimmeridgian-Berriasian fiind descrisă frecvent 
din depozite de vârstă Kimmeridgian–Tithonian.  
Campbeliella striata a fost menţionată de către diverşi autori din depozite de vârstă 
Kimmeridgian–Berriasian inferior. Totuşi, este frecvent întâlnită în depozite de vârstă 
Kimmeridgian-Tithonian. 
Petrascula bursiformis şi Neoteutloporella socialis sunt două specii de alge comune în Jurasicul 
superior. Au fost identificate în numeroase locaţii cu depozite de vârstă Kimmeridgian–Tithonian 
din arealul Tethysian. 
Steinmanniporella kapelensis este o specie rară cunoscută doar din depozite de vârstă Tithonian 
(Mircescu et al., 2014).  
În ceea ce priveşte speciile de foraminifere, Neokilianina rahonensis, Parurgonina caelinensis şi 
Labyrinthina mirabilis reprezintă taxonii cei mai importanţi din punct de vedere biostratigrafic 
pentru acest interval. Au fost descrişi în principal din strate de vârstă Kimmeridgian-Tithonian.  
Întreg ansamblul micropaleontologic identificat în acest interval biostratigrafic este caracteristic 
pentru Kimmeridgian-Tithonian Inferior. Deşi unele specii de foraminifere (P. caelinensis, N. 
rahonensis and L. mirabilis) sunt cunoscute din Oxfordianul superior. In Masivul Piatra Craiului 
nivelele de vârstă Oxfordian sunt reprezentate prin radiolarite  (Beccaro & Lazăr, 2007) care sunt 
localizate imediat sub calcarele intervalului biostratigrafic A. Marea majoritate a speciilor de 
microfosile (S. pygmaea, C. sulcata, P. bursiformis, R. lugeoni, E. praekelleri, C. alpinus, M. 
basiliensis) reprezintă specii tipice pentru intervalul Kimmeridgian-Tithonian. Atribuim prin 
urmare, acestui interval, vârsta Kimmeridgian-Tithonian Inferior. Marea majoritate a taxonilor 
amintiţi nu sunt cunoscuţi din depozite mai vechi decât Kimmeridgianul inferior. Mai mult, 
prezenţa algei Steinmanniporella kapelensis şi a unor specii de sclerospongieri (Calcistella 
jachenhausenensis, Neuropora lusitanica and Thalamopora lusitanica) confirmă vârsta 
Tithonian a părţii superioare a intervalului biostratigrafic A.  
Intervalul biostratigrafic B (Tithonian Superior–Berriasian Inferior) 



În cadrul intervalului biostratigrafic C, algele dasycladale sunt mai puţine ca număr de specii în 
comparaţie cu foraminiferele.). Următoarele specii au fost identificate în acest interval: 
Salpingoporella annulata CAROZZI, Clypeina parasolkani FARINACCI & RADOIČIĆ, 
Selliporella neocomiensis RADOIČIĆ, Bulbobaculites sp., Pseudocyclammina lituus 
(YOKOYAMA), Rectocyclammina sp. HOTTINGER, cf. Anchispirocyclina lusitanica 
(EGGER), Pseudotextulariella courtionensis BRÖNNIMANN.  
Clypeina parasolkani a fost descrisă din depozite de vârstă Tithonian Superior-Berriasian din 
Turcia (Pontide). Prezenţa sa este comună în depozite similare din  Sardinia, Italia (Apennini), şi 
Elveţia .  
Selliporella neocomiensis este foarte comună în depozite carbonatice de apă puţin adâncă de 
vârstă Berriasian. 
Anchispirocyclina lusitanica a fost descrisă în principal din depozite de vârstă Tithonian 
Superior-Berriasian . 
Pseudotextulariella courtionensis este un  foraminifer Berriasian întâlnit în depozite Cretacic 
Inferioare din Elveţia, Franţa  şi Spania (Pyrenees).  
Pseudocyclammina lituus are o distribuţie tipică intervalului Kimmeridgian-Valanginian Inferior 
şi este foarte comună în depozite de vârstă  Tithonian–Berriasian. 
Limita Tithonian-Berriasian nu poate fi localizată cu precizie în cadrul intervalului biostratigrafic 
B. Ansamblul micropaleontologic din cadrul acestui interval stratigrafic indică pur şi simplu doar 
o tranziţie graduală între Jurasicul Superior şi Cretacic Inferior.. 
Prima ocurenţă a foraminiferului cf. Anchispirocyclina lusitanica este menţionată la baza 
intervalului biostratigrafic B. Acest foraminifer este asociat cu Clypeina parasolkani şi 
Pseudocyclammina lituus,. Tranziţia spre Berriasian este indicată de prima ocurenţă a algei 
Seliporella neocomiensis şi as foraminiferului Pseudotextulariella courtionensis. Astfel, partea 
superioară a intervalului biostratigrafic B poate fi atribuită Berriasianului inferior (Granier şi 
Bucur, 2011) 
Intervalul biostratigrafic C  (Berriasian Superior-Valanginian Inferior) 
Asemenea intervalului B, în intervalul C, numărul speciilor de foraminifere îl depăşeşte pe cel al 
speciilor de alge dasycladale. Principalele microfosile sunt reprezentate prin: Pseudocymopolia 
jurassica (DRAGASTAN), Salpingoporella praturloni (DRAGASTAN), Pseudocyclammina 
lituus (YOKOYAMA), Everticyclammina kelleri (HENSON), Coscinoconus campanellus 
(ARNAUD-VANNEAU, BOISSEAU & DARSAC), Coscinoconus cherchiae (ARNAUD-
VANNEAU, BOISSEAU & DARSAC), Nautiloculina cf. bronnimanni (ARNAUD-VANNEAU 
& PEYBERNÈS), Montsalevia salevensis (CHAROLLAIS, BRÖNNIMANN & ZANINETTI), 
Scythiolina sp. , Paracoskinolina? jourdanensis FOURY & MOULLADE, Pfenderina 
neocomiensis (PFENDER), Freixialina planispiralis RAMALHO, and Protopeneroplis 
ultragranulata (GORBATCHIK).  
Algele dasycladale (Pseudocymopolia jurassica, Salpingoporella praturloni) sunt rare. Au fost 
identificate într-un nivel distinct localizat las partea superioară a acestui interval stratigrafic. 
Foraminiferele (Protopeneroplis ultragranulata, Paracoskinolina? jourdanensis, Pfenderina 
neocomiensis, Coscinoconus cherchiae, Coscinoconus campanellus, Nautiloculina cf. 
bronnimanni, Montsalevia salevensis) sunt abundente în cadrul aceluiaşi nivel.  
Pseudocymopolia jurassica şi Salpingoporella praturloni se cunosc din depozite de vârstă 
Berriasian–Valanginian.  
Protopeneroplis ultragranulata cunoaşte o distribuţie stratigrafică largă (Tithonian Mediu-
Barremian) cu un maxim de dezvoltare în Berriasian-Valanginian.  



Paracoskinolina? jourdanensis a fost descrisă pentru prima dată din depozite de vârstă 
Barremian inferior. Totuşi, prezenţa sa este foarte comună în depozite de vârstă Berriasian 
Superior-Valanginian în asociaţie cu Pfenderina neocomiensis.  
Montsalevia salevensis este cunoscută din depozite de vârstă Valanginian din Europa.  
Coscinoconus cherchiae şi Coscinoconus campanellus sunt două specii întâlnite frecvent în 
depoizite de vârstă Beriasian superior-Valanginian inferior  din Italia, Serbia, România (, şi 
Bulgaria.   
Asociaţiile de microfosile definesc trei intervale de vârstă: Kimmeridgian-Tithonian Inferior, 
Tithonian Superior–Berriasian Inferior şi Berriasian Superior–Valanginian Inferior. Totuşi, 
poziţia exactă a limitelor dintre Tithonian-Berriasian şi Berriasian-Valanginian este greu de 
estimat. Cele trei intervale biostratigrafice marchează tranziţia dintre aceste intervale de vârstă. 
 
 
Evoluţia sedimentării în timpul Cretacicului bazal (Berriasian-Valanginian) în partea 
estică a Platformei Carbonatice Getice (Carpații Meridionali, România): Dovezi pentru 
expunerea subaeriană  și înecarea subsecvebtă a platformei carbonatice.  
 
1. Zona Brașov-Codlea: Secțiunea Cariera Piatra Mare 
Depozitele Cretacicului inferior din zona Codlea sunt reprezentate de calcarele din partea 
superioară a Formațiunii de Cheile Dâmbovicioarei (Berriasian – Valanginian bazal). Acestea 
sunt acoperite de Formațiunea de Brașov (Valanginian superior – Hauterivian – Barremian 
bazal). Secțiunea este expusă în Cariera Piatra Mare, situată lângă localitatea Codlea. 
Baza secțiunii aparține părții superioare a Formațiunii de Cheile Dâmbovicioarei și este 
constituită din calcare masive de apă puțin adâncă a Platformei Carbonatice Getice. Topul acestei 
unități este reprezentat de calcare breciate cu o grosime de 10-20 cm, afectate de o rețea de 
fracturi. Topul Formațiunii de Cheile Dâmbovicioarei este marcat de o suprafață de fisuri 
neregulate. Local suprafața este bioerodată și încrustată de serpulide și acoperită de cruste 
feruginoase trombolitice. Următorul strat este constituit din calcare cu aspect subnodular spre 
nodular (0.1-0.3 m grosime, care conține macro- și micro-oncoide feruginoase  și o bogată fauna 
fosilă reprezentată în special de brachiopode rhynchonellide, amoniți (păstrați ca mulaje interne 
concreționare), belemniți, gastropode pleurotomariide și rare bivalve. Cu excepția 
brachiopodelor, toată macrofauna prezintă semne de reprelucrare, fiind puternic încrustată cu 
epifaună (serpulide) și cruste feruginoase. În cadrul acestui strat au fost observate multiple 
hardgrounduri conturate cu cruste feruginoase trombolitice. Nucleii macro-oncoidelor sunt 
reprezentați de claste calcaroase reprelucrate care conțin calpionelide. Topul calcarului nodular 
este marcat de a doua suprafață mineralizată cu cruste feruginoase trombolitice cu o grosime de 
0.02-0.05m; crustele sunt distribuite atât pe suprafața stratului cât și în fisuri și fracturi (dyke-uri 
neptuniene). Următorul strat este reprezentat de calcare de culoare crem- alb-verzui cu o grosime 
de 0.01-0.02m. Aceste calcare conțin intraclaste și amoniți parțial deformați și mulaje interne 
concreționare fragmentate. Acest calcar este acoperit de 2.3-3m de marne (mudstone bioclastic). 
 
2. Zona Dâmbovicioara 
1.1 Secțiunile Dealul Sasului și partea sudică a Dealului Sasului 
Baza acestor secțiuni aparține Formațiunii de Cheile Dâmbovicioarei. Topul acestor calcare este 
reprezentat de o rețea de fracturi și fisuri (cu adâncimi de maximum 0.1-0.15m), indicând o 
brecifiere in situ  . Fracturile și fisurile sunt umplute cu un sediment de culoare roșietică-maronie 



și/sau cu microbrecii. Limita dintre calcarele fracturate din topul Formațiunii de Cheile 
Dâmbovicioarei și unitatea acoperitoare este reprezentată de o suprafață de hardground. În partea 
sudică a Dealului Sasului, suprafața de hardground este plată, netedă, aproape cu un aspect 
lustruit și este puternic afectată de numeroase perforații de Gastrochaenolites, Trypanites și rare 
Entobii. Toate perforațiile sunt superficiale, prezintă dimensiuni similare și sunt dispuse 
perpendicular pe suprafața de hardground. Perforațiile precum și fracturile și fisurile de pe 
suprafața de hardground sunt umplute într-o primă fază cu oxihidroxizi de fier și ulterior cu un 
wackestone bogat în glauconit derivat din stratul de deasupra  . Pe de altă parte, câțiva centimetri 
sub suprafața de hardground, calcarele fracturate prezintă impregnații cu oxihidroxizi de fier, 
conferindu-le o culoare portocalie-roșietică. În secțiunea Drumul de Care, topul Formațiunii de 
Cheile Dâmbovicioarei este marcat de o suprafață de hardground cu o morfologie neregulată, 
reprezentat local de canale separate între ele de creste (cu un relief de până la 0.15-0.5m); de 
asemenea există și suprafețe relativ plate sau ușor ondulate cu fracturi neregulate urmate de fisuri 
și cavități. Pe alocuri, suprafața de hardground prezintă o structură spectaculoasă, generată de un 
ansamblu dens de perforații fosfatizate produse de Entobia și Trypanites și mai rar 
Gastrochaenolites. Fauna încrustantă este rară fiind reprezentată de serpulide, briozoare și 
foraminifere bentonice. Spre deosebire de secțiunea din partea sudică a Dealului Sasului, în 
Drumul de Care suprafața de hardground este puternic mineralizată cu un packstone-wackestone 
bioclastic fosfatizat, reprezentând baza Membrului de Cetatea Neamțului, Formațiunea de 
Dâmbovicioara. Au fost observate două generații de sedimente fosfatizate: primul este 
reprezentat de un sediment fosfatizat de culoare maro deschis care umple cavitățile și porozitatea 
primară dintre particule, iar al doilea este un sediment fosfatizat mai închis, de culoare brună 
care conține oxihidroxizi de fier și granule de glauconit diseminat precum și numeroase pelete 
microbiene. Fosfatul apare ca o anvelopă în jurul granulelor scheletice, umplând mulajele 
gastropodelor și tuburile de serpulide sau perforațiile produse de organismele endolitice. Fisurile 
neregulate, cavitățile precum și perforațiile au fost umplute cu două tipuri de sediment: (I) 
packstone-wackestone bioclastic fosfatizat și (II) wackestone bioclastic bogat în glauconit care 
aparțin unității acoperitoare. Sedimentele fosfatice (0.3-10 mm grosime) conțin fragmente de 
bivalve pectinide, rare brachiopode rhynchonellide și rari amoniți reprelucrați. Din aceste 
sedimente a fost colectat un singur exemplar de amonit Neohoploceras submartini. Chiar sub 
suprafața de hardground, cochiliile aragonitice au fost dizolvate iar golurile rămase au fost 
umplute cu sedimentul acoperitor. Unitatea care acoperă suprafața de hardground este constituită 
din wackestone bioclastic bogat în glauconit. Grosimea acestei unități se reduce treptat, de la 
aproape 1.2m (în ESE) la grosimi din ce în ce mai mici înspre WNW, în contact direct cu 
suprafața de hardground. În cadrul primilor 0.05-0.20 m a acestei unități, au fost observați noduli 
fosfatici și claste angulare fosfatizate împreună cu bivalve epifaunale și rare brachiopode 
(cochilii complet articulate dar de asemenea și valve dezarticulate), gastropode (pleurotomariide) 
alături de belemniți, dinți de rechini, galerii în formă de Y de Thalassinoides (15 mm în 
diametru). Următoarea unitate cu o grosime de 3 m, are o bază ondulată în cea mai mare parte 
sau plată, care intră în direct contact cu wackestone bogat în glauconit, în timp ce topul acesteia 
este neregulat. Această unitate este formată dintr-o matrice fină micritică și un debris scheletic 
provenit de la organismele planctonice (cochilii de bivalve pelagice, ostracode și foraminifere 
planctonice), dar de asemenea conține și fosile de apă puțin adâncă (foraminifere bentonice, alge, 
briozoare și brachiopode), și intraclaste de dimensiuni arenitice și ruditice.  
Intraclastele sunt reprezentate de un grainstone-rudstone peloidal bioclastic (packstone-
wackestone bioclastic fosfatizat și wackestone bioclastic bogat în glauconit. 



Următorii 3 metri sunt reprezentați de un wackestone bioclastic cu rare granule de glauconit, 
amoniți indeterminabili, nautilodee, gastropode pleurotomariide, fragmente de echinoide, rare 
terebratulide, brachiopode și bioturbații. Următoarea unitate are o grosime de 19-25 m și este 
reprezentată de un rudstone intraclastic și packstone-grainstone peloidal. În topul acestei unități, 
calcarele prezintă o structură nodulară, sunt impregnate cu fier și conțin rare specimene de 
gastropode Harpagodes. Aceste calcare sunt acoperite de marne și marno-calcare, aparținând 
Membrului de Dealul Sasului (Hauterivian). 
1.1 Secțiunea Izvorul Peșterii 
Baza secțiunii este reprezentată de Formațiunea de Cheile Dâmbovicioarei, reprezentată de 
calcare mediu stratificate cu o grosime totală de aproximativ 7.5 m. Ultimii 0.2-0.8 m din 
Formațiunea de Cheile Dâmbovicioarei sunt reprezentați de o brecie carbonatică (brecia haotică. 
Următoarea unitate este reprezentată de 1.4 m de wackestone bioclastic bogat în glauconit, 
urmată de 3 m de calcare intraclastice, și apoi de 4.5 m de wackestone bioclastic cu echinoide. 
Succesiunea se încheie cu marno-calcare și marne (bioclastic wackestone-mudstone) cu rare 
brachiopode terebratulide, aparținând Membrului de Dealul Sasului. 
 
Biostratigrafie 
Zona Brașov-Codlea 
Microfosilele din această zonă au fost recent studiate de Bucur et al. (2014) în secțiunea Cariera 
Piatra Mare. Topul calcarelor din Cheile Dâmbovicioarei conțin foraminifere și alge 
dasycladacee care formează un ansamblu caracteristic intervalului de timp Berriasian-
Valanginian timpuriu. Următorul strat (reprezentând baza Formațiunii de Brașov) relevă un 
caracter condensat, sugerat de macrofauna reprezentativă (cf. Avram și Grădinaru, 1993). Din 
acest strat Grădinaru și Bărbulescu (1989) descriu o bogată fauna de brachiopode autohtone, în 
timp ce Avram și Grădinaru (1993) au raportat un ansamblu de amoniți reprelucrați și belemniți 
(duvalliide), demonstrând că acest strat reprezintă un orizont condensat cu vârsta cuprinsă între 
partea terminală a Valanginianului timpuriu (Busnardoites campylotoxus Zone) și 
Valanginianului târziu (Saynoceras verrucosum Zone și Himantoceras trinodosum Zone) în 
conformitate cu zonarea amoniților pentru Cretacicul inferior. Revizia taxonomică a belemniților 
duvaliide, dintre care majoritatea aparțin de Duvalia ex gr. Binervia în timp ce altele pot fi 
clasificate fie ca Duvalia aff. gervaisiana sau ca Duvalia cf. oehlerti, sugerând Valanginianul 
târziu, cu unele elemente care variază doar în Hauterivian timpuriu în Radiatus Zone. În cadrul 
aceluiași strat au fost identificate calpionellide, macro-oncoide și dinoflagelate calcaroase, 
formând un ansamblu care indică vârsta Berriasian mediu-Valanginian. Prin urmare, pe baza 
datelor micro- și macropaleontologice, suprafața mineralizată cu fier la limita dintre Formațiunea 
de Cheile Dâmbovicioarei și unitatea acoperitoare care aparține Formațiunii de Brașov, 
corespunde unui gap stratigrafic care poate fi plasat în Valanginianul timpuriu iar debutul 
înecării a fost stabilit în partea mediană a Valanginianului timpuriu (Neocomiensiformis Zone). 
Marno-calcarele bogate în glauconite și marnele de peste nivelul condensat, conțin un ansamblu 
de cefalopode care argumentează vârsta cuprinsă între Valanginianul târziu – Hauterivian 
timpuriu (cf. Avram și Grădinaru, 2001). 
Zona Dâmbovicioara 
Au fost găsite doar două exemplare de amoniți în calcarele de Štramberk ale Formațiunii de 
Cheile Dâmbovicioarei. Acestea au fost identificate de către Patrulius și Avram (2004) ca 
Berriasella (Picteticeras) cf. picteti and B. (P.) aff. elmi, ambele exemplare fiind indicative 
pentru   



Zona Boissieri, Berriasian superior. Ansamblul microfosil din partea superioară a Formațiunii de 
Cheile Dâmbovicioarei este reprezentat de foraminifere bentonice [Pseudocyclammina lituus, 
Spiraloconulus suprajurassicus, Pseudolituonella cf. gavonensis, Earlandia? conradi, 
Siphovalvulina variabilis, Nautiloculina bronnimanni, N. cf. cretacea, Paracoskonolina? 
jourdanensis, Pfenderina neocomiensis, Haplophragmoides joukowskyi, Montsalevia salevensis, 
Scythiolina/Histerolina div. sp., Pseudotextulariella courtionensis, Meandrospira favrei, 
Troglotella incrustans, Mohlerina basiliensis, Coscinoconus alpinus, C. campanellus, C. 
cherchiae, C. delphinensis, C. cf. perconigi, C. sagittarius, Neotrocholina valdensis, 
Protopeneroplis ultragranulata, P. cf. banatica, unidentified orbitolinids], și alge calcaroase 
[Clypeina loferensis, Pseudocymopolia jurassica, Salpingoporella annulata, S. praturloni, S. 
pygmaea, Selliporella neocomiensis, Thaumatoporella parvovesiculifera, rivulariacean-type 
cyanobacteria]. Asociația de P. neocomiensis, H. joukowskyi, M. salevensis, P. coutionensis, P. 
ultragranulata and M. favrei este indicativ pentru Berriasian-Valanginian. Speciile asociate de 
Coscinoconus susține de asemenea același indicative de vârstă. În consecință, pe baza amonitului 
și ansamblului microfosil, poate fi sugerată vârsta de Berriasian târziu-Valanginian timpuriu, 
pentru partea superioară a Formațiunii de Cheile Dâmbovicioarei. Fauna de amoniți și 
biostratigrafia actualizată sunt prezentate în Fig. 13. Amonitul Neohoploceras submartini găsit în 
sedimentele fosfatice dezvoltate la baza acestei unități, în secțiunea Drumul de Care, este de o 
mare însemnătate, fiind foarte important pentru atribuirea de vârstă a Membrului de Cetatea 
Neamțului, caracteristic pentru Zona Verrucosum a Valanginianului superior bazal (Grădinaru et 
al., rezultate nepublicate). Astfel, gapul stratigrafic ce corespunde suprafeței care reprezintă 
limita dintre Formațiunea de Cheile Dâmbovicioarei și unitatea acoperitoare Formațiunea de 
Dâmbovicioara, indică Valanginian timpuriu terminal. Ansamblul microfosil înregistrat în 
depozitele bazale ale Membrului de Cetatea Neamțului, conține în cea mai mare parte 
dinoflagelate calcaroase: Cadosina fusca fusca, Crustocadosina semiradiata semiradiata, 
Crustocadosina semiradiata olzae, Stomiosphaera echinata). Uneori acestea sunt asociate cu 
Montsalevia salevensis, Meandrospira favrei  și Protopeneroplis banatica. Cu toate acestea, 
stratele de calcare acoperitoare (partea superioară a Membrului de Cetatea Neamțului) sunt 
reprezentate din nou de foraminifere bentonice de apă puțin adâncă și rare alge calcaroase. Au 
fost identificate următoarele specii de foraminifere: Pseudocyclammina lituus, Pseudolituonela 
gavonensis, Pfenderina neocomiensis, Charentia cuvillieri, Nautiloculina bronnimanni, 
Siphovalvulina variabilis, Haplophragmoides joukowskyi, Montsalevia salevensis, 
Scythiolina/Histerolina div. sp., Meandrospira favrei, Coscinoconus cf. schuberti, 
Protopeneroplis banatica, besides unidentified orbitolinids. Algele calcaroase sunt foarte rare 
(Marinella lugeoni, Salpingoporella sp.). Această asociație este în general similară cu cea 
identificată în partea superioară a calcarelor de Cheile Dâmbovicioarei. Însă, aceasta diferă prin 
frecvența crescută a Meandrospira favrei și Protopeneroplis banatica și prin absența unor specii 
de foraminifere (Pseudotextulariella courtionensis, Paracoskinolina? jourdanensis, Mohlerina 
basiliensis, Protopeneroplis ultragranulata) precum și cea a algelor dasycladalean 
Pseudocymopolia jurassica, Salpingoporella praturloni și Selliporella neocomiensis. Ansamblul 
micropaleontologic din Membrul de Cetatea Neamțului indică de asemenea, intervalul de timp 
Berriasian-Valanginian. Cu toate acestea, ținând cont de prezența speciilor de amoniți 
Neohoploceras submartini, putem atribui acest ansamblu microfosil în Valanginianul târziu. În 
ceea ce privește vârsta unității litostratigrafice acoperitoare, Membrul de Dealul Sasului, din 
partea bazală a acestei unități, Patrulius (1969) și Patrulius et al. (1980) au menționat speciile de 
brachiopode Monticlarella aff. lineolata (Phillips) și Moutonithyris moutoniana d'Orbigny 



associate cu o fauna de amoniți care indică Valanginian terminal. Mai mult decât atât, în cadrul 
Membrului de Dealul Sasului, mai multe specii de amoniți înregistrați de Patrulius și Avram 
(2004) sunt caracteristice pentru Zona Furcillata în Valanginianului terminal, respectiv Zona 
Radiatus pentru partea bazală a Hauterivianului. 
Concluzii 
Depozitele Cretacicului inferior (Berriasian-Valanginian) expuse în marginea estică a Platformei 
Carbonatice Getice, furnizează dovezi esențiale pentru reconstituirea evoluției sedimentare a 
platformei și să permită identificarea perioadelor de fluctuații eustatice ale nivelului mării și ale 
activității tectonice extensionale. Aceste evenimente au controlat evoluția marginii platformei, în 
care pot fi identificate următoarele etape: a) stadiul de pre-înecare a platformei corespunzător 
selfului de mică adâncime și zonei de pantă; b) o scurtă durată de emersiune și expunere 
subaeriană producătoare de micro(carstificări); c) o inundare incipientă și formarea unei 
discontinuități de tip hardground intra-Valanginian; d) stadiul de înecare a platformei 
carbonatice. 
În intervalul de timp Berriasian târziu-Valanginian timpuriu, evenimentele tectonice extensionale 
și scăderea relativă a nivelului mării, au determinat emergența și posibila expunere subaeriană a 
Platformei Carbonatice Getice. Chiar dacă argumentele pentru expunerea subaeriană nu sunt 
evidente în toate secțiunile studiate, există dovezi pe scară largă pentru diageneza meteorică. 
În zonele mai puțin adânci ale platformei carbonatice (zonele Dâmbovicioara și Brașov-Codlea), 
gapul stratigrafic este corespunzător Valanginianului timpuriu. Durata exactă a gapului este 
dificil de evaluat datorită rezoluției temporale scăzute ale organismelor de apă puțin adâncă. Cu 
toate acestea, luând în considerare datele biostratigrafice existente, presupunem un gap de 
aproape 1.5 Ma în zona Brașov-Codlea și aproximativ 2.5 Ma în zona Dâmbovicioara (Fig. 13).  
Ținând cont de variațiile laterale de facies pe distanțe scurte, grosimile variabile și distribuția 
litofacială a succesiunilor de înecare din Valanginianul superior, împreună cu tafonomia și 
compoziția ansamblului macro- și microfosil asociate cu suprafața de discontinuitate și nivelurile 
condensate acoperitoare, putem deduce că diferitele zone din marginea estică a Platformei 
Carbonatice Getice au fost afectate de evenimentul diacron de înecare într-un regim activ de 
tectonică extensională, asociat cu mișcările Neo-Cimmeriene cu efecte recunoscute pe scară 
largă în nordul zonelor peri-Tethysiene. 
 
Depozitele berriasian-valanginiene şi apţiene din nord-vestul masivului Piatra Craiului: 
relaţii stratigrafice, faciesuri şi medii depoziţionale 

Introducere 
Zona de contact între succesiunea carbonatică Kimmeridgian-Valanginian inferioară (Bucur, 
1978; Bucur et al., 2009; Mircescu et al., 2014) și conglomeratele apțiene a fost studiată în mai 
multe regiuni, însă doar trei dintre acestea sunt relevante pentru prezentul studiu: Padinile 
Frumoase, Drumul lui Lehman și Prăpăstiile Zărneștilor. 
Studiul clastelor din breciile și conglomeratele din ariile Padinile Frumoase și Drumul lui 
Lehman arată că în timpul Apțianului au fost exumate roci carbonatice recifale și de apă puțin 
adâncă de vârstă Barremian-Apțian inferior și roci carbonatice peritidale de vârstă Berriasian-
Valanginian. Breciile monomictice din partea bazală a succesiunii apțiene reprezintă depozite de 
curgeri debritice acumulate pe panta șelfului sau la baza acestuia. Formele angulare până la 
subrotunjite ale clastelor indică faptul că sursa acestor depozite era apropiată, iar bioclastele 
conținute (orbitolinidele) indică un mediu marin, probabil de șelf puțin adânc. Aportul terigen de 



pe continent este subliniat de xistența extraclastelor de cuarț care se găsesc în matricea micritică 
argiloasă a acestor depozite. Peste breciile calcaroase se acumulează strate groase de 
conglomerate ce prezintă structuri masive). Clastele sunt rotunjite iar liantul este reprezentat 
printr-un sediment siltic nisipos carbonatic. În matrice se găsesc orbitolinide pe baza cărora s-a 
stabilit vârsta Apțian. Aceste depozite masive sunt suprapuse erozional și reprezintă curgeri în 
masă granulare. Curgerile în masă debritice și granulare se întâlnesc în mediile de tip fan delte. 
Astfel, putem presupune că în timpul Apțianului în aceste zone ale șelfului debușeau o serie de 
conuri aluviale submarine. Aportul sedimentar de pe continent era foarte ridicat ceea ce indică 
faptul că ariile sursă erau apropiate țărmului și că rata de eroziune era mare. Cel mai probabil, 
aceste sisteme de tip fan delte au fost controlate de ridicarea marginii bazinului din timpul 
Apțianului. 
Actual, rocile carbonatice și marnocalcarele cu glauconit de vârsta Barremian-Apţian bazal, 
aflorează doar în Culoarul Dâmbovicioara (Dealul Sasului, Valea Muierii, etc.) (Patrulius, 1969; 
Patrulius & Avram, 1976; Patrulius et al., 1980; Bucur et al., 2011; Gradinaru et al., 2016). Aria 
sursă pentru clastele Berriasian-Valanginian a putut fi Masivul Piatra Craiului, deoarece acestea 
aflorează aproape de contact. În Masivul Piatra Craiului nu aflorează calcare recifale barremian-
apțian inferioare. Probabil că în acest interval de timp blocul care alcătuieşte în prezent partea 
nordică a masivului să fi fost ridicat. 
Studiul zonei de contact dintre calcarele valanginiene și breciile si conglomeratele apțiene a 
arătat că sedimentarea carbonatică din Masivul Piatra Craiului se termină în Valanginianul 
superior. Această întrerupere a fost probabil urmată de o ridicare a întregii regiuni pe fondul unei 
activităţi tectonice incipiente. Intensificarea activităţii tectonice și implicit ridicarea zonelor 
adiacente au crescut aportul de material și unghiul de pantă astfel că pot fi explicate primele 
curgeri debritice și granulare (ortoconglomerate polimictice calcaroase) cu galeți de dimensiuni 
reduse (1-3 cm) dar bine rulați. Identificarea în matricea acestora a foraminiferelor 
Rectodictyoconus giganteus și Palorbitolina sp. plasează aceste evenimente în Apțian. Curgerile 
din această perioadă au diferite fluctuații hidrodinamice, paraconglomeratele monomictice fiind 
rezultate în urma unei diminuări a vitezei de curgere dar și a creșterii vâscozității curgerii (a se 
observa prezența galeților mai mari). Aceste curgeri în masă aveau loc pe pantă și la baza pantei 
șefului din timpul Apțianului. Se observă caracterul monomictic al componentelor, un indicator 
clar al faptului că în intervalul Barremian-Apţian ariile sursă au fost exclusiv de natură 
carbonatică. Ultimele depozite din succesiune, conglomeratele polimictice, conţin galeţi 
carbonatici din intervalul Jurasic Mediu-Apţian, galeţi silicolitici şi galeţi metamorfici. Domină 
fracţiunea carbonatică, însă prezența celorlaltor litologii este un indicator al faptului că în 
decursul Apțianului superior evenimentele tectonice din prima fază getică au ridicat toate 
depozitele, inclusiv subasmentul, oferind material pentru depozitele conglomeratice. 
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Proiectul de cerecetare încheiat în acest an a vizat studiul depozitelor carbonatice mezozoice 
(Jurasic-Cretacic) dina arealul Piatra Craiului-Dâmbovicioara în vederea descifrării evoluţiei 
geologice a părţii estice a platformei carbonatice getice. Proiectul şi-a atins toate obiectivele 
esenţiale, atât în ceea ce priveşte succesiunile studiate cât şi rezultatele ştiinţifice urmârite. 
Pentru o imagine de ansamblu asupra poziţiei arealului studiat în cadrul domeniului tethysian au 
fost studiate regiuni similare din punct de vedere compoziţiei geologice şi a evoluţiei 
sedimentare, atât din areale carpatice adiacente cât şi din alte regiuni ale domeniului alpino-
carpatic. Derularea cercetării pe parcursul celor 5 ani a fost menţionată în rapoartele ştiinţifice 
anuale. In acest raport facem o prezentare de ansamblu a rezultatelor ştiinţifice obţinute, pe 
unităţi geologie, începând cu depozitele Jurasicului mediu şi încheind cu cele ale Cretacicului 
superior. 
  
 
Rezultate 
 

I. JURASICUL MEDIU 
Jurasicul mediu din zona Rucăr-Bran 
Introducere 
Succesiunile litostratigrafice corespunzătoare Jurasicului mediu din cadrul diferitelor unități 
geotectonice ce intră în alcătuirea teritoriului României, evidenţiază unități litologice distincte 
(e.g. secțiuni condensate şi niveluri condensate) generate în condițiile unor medii depoziționale 
caracterizate prin: rate de sedimentare extrem de reduse, omisiune, ne-depunere, eroziune 
submarină, remobilizare/ reelaborare in situ a diferitelor componente (litoclaste, bioclaste) (“in 
situ reworking”) şi de fenomene de cimentare diagenetică timpurie. Secțiunile și nivelurile 
condensate sunt asociate cu intervale de condesare stratigrafică, sedimentologică şi taphonomică 
(sensu Gómez şi Fernández-López, 1994). Astfel, nivelurile condensate sunt marcate în bază și la 
partea superioară de suprafețe de discontinuitate, corespunzătoare unor hiatus-uri stratigrafice.  
Existența unor niveluri condensate la diferite intervale stratigrafice în Jurasicul mediu a fost 
evidențiată în succesiunile sedimentare ale diferitelor unități geotectonice de pe teritoriul 
României, dintre acestea cele mai multe sectiuni fiind evidentiate în  cadrul Dacidelor Mediane: 
Munții Bucegi, Culoarul Rucăr-Bran, zona Codlea, Munții Piatra Craiului, Munții Buila-
Vânturarița, zona Hațeg-Pui, zona Reșița-Moldova-Nouă (Patrulius, 1968, Patrulius et al., 1984; 
Stilla, 1985; Bucur, 1997; Dragastan, 2010; Lazăr, 2006; Lazăr et al. 2013; Lazăr şi Grădinaru, 
2014); 
Nivelurile condensate și discontinuitățile asociate sunt frecvent utilizate ca niveluri reper în 
stratigrafia secvențială pentru corelarea depozitelor sedimentare din cadrul diferitelor bazine  



 
Coloană litostratigrafică a succesiunii Jurasicului mediu care aflorează pe Valea Purcărete (vestul zonei 
Rucăr-Bran); ). b-d suprafata de hardground (HG I) care marchează baza nivelului condensat Bathonian; 
b, c Fracturi şi cavităţi încrustate cu microbialite fruginoase care contin tuburi de polychaete aglutinate 
(dotted arrows); se observă un nivel de cochilii de osteoide (săgeată alba continuă) pe suprafata HG. c 



Cochilii de ciripede (Balanus) (săgeată alba continuă) şi tuburi aglutinate (săgeată alba punctată) 
încrustate cu microstromatolite feruginoase. d cavităţi şi fracturi încrustate cu microstromatolite 
feruginoase şi tuburi de polychaete aglutinate observate in sectiune longitudinala (linii punctate) si  
transversala (cercuri punctate). 
 
 
 
 
la scară regională sau globală.  Nivelurile condensate pot fi identificate urmărind o serie de 
caracterstici cum ar fi:  
- prezenţa discontinuităților de diferite tipuri în funcţie de citeriul de recunoastere aplicat 
(hardground, firmground, omission surface sau unconformity, disconformity);  
- amestecul  fosilelor cu caracteristici paleoecologice diferite (planctonice, benthice și 
nectonice);  
- amestecul fosilelor index reprezentative pentru două sau mai multe biozone; 
- abundența diferitelor tipuri de bioturbații şi bioperforaţii; 
- prezența mineralelor autigene de tipul: glauconit, phosphorit, siderit;  
- prezența microbialitelor asociate cu mineralele autigene;  
- concentrații semnificative de materie organică și de elemente din grupa metalelor platinice 
(Iridium) (Vail et al., 1991; Gómez and Fernández-López, 1994). 
 
In cadrul acestui proiect de cercetare pentru secţiunile de varsta Jurasic mediu ne-am 
concentrat atentia asupra următoarelor obiective : 
(1) Descrierea detaliată din punct de vedere litologic, biostratigrafic şi microfaciesal a 
succesiunilor Jurasicului mediu din zona Rucăr-Bran ; 
(2) Studiu taphonomic al ansamblurilor fosilifere din cadrul nivelurilor condensate de vârstă 
Bathonian şi Callovian mediu-superior ce aflorează în partea de vest a zonei Rucăr-Bran; 
(3) Studiul microbialitelor feruginoase asociate nivelului condensat Bathonian din zona Rucăr-
Bran; 
(4) Interpretarea mediului depozițional în care s-au format nivelurile condensate studiate. 
 
Eșantioanele analizate au fost colectate din succesiunea litostratigrafică a depozitelor de vârstă 
Jurasic mediu care aflorează pe Valea Purcăreteului, Gruiul Lupului şi Valea Lupului (vestul 
zonei Rucăr-Bran). 
Eșantioanele recoltate din teren au fost preparate ulterior în laborator: curățate, măsurate, 
fotografiate. Din aceste eșantioane au fost extrase aproximativ 48 de exemplare fosile de 
ammonoidee şi 50 de exemplare fosile de bivalve, brachiopode, belemniti şi alte grupe de 
organisme fosile. 
S-au realizat in jur de 300 de secțiuni subțiri în vederea studierii microfaciesurilor prezentate în 
succesiunea studiată. Observațiile deordin sedimentologic şi taphonomic au fost realizate pe 30 
de plachete șlefuite. Plachetele șlefuite au fost realizate din eșantioanele prelevate, tăiate și 
lustruite în așa fel, încât  să se creeze o suprafață plană reflectatoare.  Șlefuirea s-a realizat cu 
ajutorul unor discuri diamantate cu o granulație mare, medie și fină, în mediu umed pentru a se 
evita încălzirea eșantionului. Plachetele astfel șlefuite au fost scanate cu o rezolutie de 1200 dpi 
pentru a putea observa detalii de taphonomie. 
Cercetarea materialului s-a relizat prin observaţiile directe făcute la lupa binoculară pentru 
eşantioanele macroscopice și suprafețele șlefuite şi la microscopul petrografic cu  lumină 



polarizată  transmisă  Zeiss Stemi pentru secţiunile subţiri. De asemenea, au fost realizate 
fotografii atât la lupa binoculară cât și la microscopul petrografic cu un aparat foto Canon EOS 
1000D. 
Microfaciesurile carbonatice din arealul studiat au fost clasificate după schema lui Dunham 
(1962) extinsă după Embry și Klovan (1971) din punct de vedere litologic și compozițional. 
Structurile sedimentare, textura și abundența acestor alocheme au fost determinate calitativ și 
cantitativ. Tipurile de microfaciesuri au fost identificate în urma analizelor microscopice ale 
secțiunilor subțiri și a plachetelor lustruite. Plachetele lustruite au fost examinate la lupa 
binoculară pentru identificarea microstructurilor și a principalelor caracteristici diagenetice. 
 
(1) Descrierea detaliată din punct de vedere litologic, biostratigrafic şi microfaciesal a 
succesiunilor Jurasicului mediu din zona Rucăr-Bran ; 
 
Succesiunea cea mai „completă” a Jurasicului mediu condensat din zona Rucă-Bran afloreaza la 
vest de Cheile Dâmboviței, la aproximativ 5 km vest de localitatea Rucăr, pe Valea Purcăretelui 
(N45°25′13″; E25°8′34″; 930 m altitudine) afluent de stânga al râului Râușor. Aceasta 
succesiune este constituită din depozite de vȃrstă ?Bajocian-Bathonian-Callovian şi se dispune 
transgresiv și discordant peste rocile metamorfice aparținând Seriei de Leaota (Fig. 6). Pe Valea 
Lupului (situată la 1 km aval faţă de Valea Purcăretelui) şi la obarsia acestei văi (Gruiul Lupului) 
se observă variabilitatea laterală a faciesurilor condensate calloviene.  Din bază către partea 
superioară. Succesiunea depozitelor de vârstă Jurasic mediu-Oxfordian din Valea Purcăretelui 
este reprezentată prin: 
- conglomerate cu claste subangulare, decimetrice, slab sortate de roci metamorfice (șisturi 
cloritoase, șisturi amfibolice, cuarțite feldspatice și șisturi grafitoase) (4-5m grosime 
stratigrafică) (Fig. 2); 
- pe o grosime de aproximativ 12 m urmează o alternanţă de gresii litice cu ciment carbonatic şi 
calcarenite cenușii-albăstrui (grainstone-packstone bioclastic) mediu stratificate, cu intercalații 
de nivele conglomeratice constituite predominant din claste rotunjite de cuarțite (Fig. 3 ,4), bine 
sortate (1-3 cm diametru) și subordonat din alte claste de roci metamorfice; local calcarenitele 
prezintă un aspect nodular și stratificație oblic încrucișată; 
- urmează un strat de 2,5 până la 5,5 m grosime de calcare bioclastice crinoidale  (grainstone-
packstone bioclastic, rudstone-grainstone ooidal, bioclastic) cenușii-gălbui , foarte bogate în 
columnale de crinoide, fragmente de cochilii de bivalve foarte groase (1 cm grosime), cu rare 
fitoclaste și cu claste rotunjite de cuarțite (Fig. 5); partea superioară a acestui strat este marcată 
de o discontinuitate de tip hardground puternic încustată cu microbialite feruginoase; pe 
suprafața de hardground au fost observate mici colonii de briozoare, radiole de echinoidee, 
belemniți, amoniți reelaborați, macro-oncoide și ooide feruginoase descrise detaliat de Lazăr & 
Grădinaru (2014); pe suprafața hardground-ului au mai fost identificate exemplare de bivalve 
ostreoide (neîncrustate) aparținând speciei Placunopsis cf. P. fuersichi (Todd and Palmer, 2002) 
care indică vârsta Bathonian a acestei suprafețe (Fig. 6b); 
- urmează primul nivel condensat (0,7-0,8 m grosime), reprezentat prin: floatstone-rudstone 
oncoidal şi grainstone-packstone ooidal bioclstic, gri-verzui-gălbui, cu numeroase cavități, 
fracturi și dyke-uri umplute cu wackestone-packstone bioclastic; acest strat conține numeroase 
ooide feruginoase și macro-oncoide cu nucleul constituit din cochilii de ammonoidee cu diferite 
grade de reelaborare, iar cortexul constituit din asociații de microstromatolite feruginoase și 
organisme încrustante (serpulide, tuburi de polychaete aglutinate, briozoare, foraminifere 



bentonice); alături de macro-oncoide în acest nivel condensat au mai fost observate numeroase 
cochilii de ammonoidee reelaborate, beleminiți, crinoide, bivalve ostreoide, rare gastropode 
pleurotomariide, brachiopode, echinoide, spongieri și rari corali solitari; acest strat reprezintă un 
nivel condensat corespunzător etajului Bathonian (cf. Patrulius 1969; Patrulius et al. 1980); 
Topul acestui nivel condensat este marcat de o a doua discontinuitate de tip hardground (HG II) 
reprezentată printr-o suprafață neregulată, afectată de numeroase dyke-uri, cavități, fisuri, 
fracturi care se dezvoltă și în stratul subiacent; și această discontinuitate este acoperită de 
microstromatolite feruginoase cu o grosime de 1,5-2 cm;  
Succesiunea depozitelor descrise începând de la conglomeratele bazale și până în topul nivelului 
condensat, aparține formațiunii de Cheia (Bajocian-Bathonian) (cf. Patrulius ,1969; Patrulius et 
al., 1980). 
- urmează cel de al doilea nivel condensat care are o grosime de 2,4 m și care este alcătuit din: 
calcare marnoase bioclastice roșii-verzui (wackestone-packstone bioclastic), mediu până la fin 
stratificate (cu o grosime de1,6 m) care conțin o bogată faună de ammonoidee; aceste calcare 
sunt afectate de un dyke clastic umplut cu același tip de calcare marnoase verzui-roșcate bogate 
în ammonoidee, dar conținând și claste de roci metamorfice și claste din stratele mai vechi 
bajociene și bathoniene; 
- la partea superioară a acestor calcare se dezvoltă un nivel centimetric (5-10 cm grosime) de 
calcare fine cu un continut ridicat de particule de curat; calcarele prezintă laminație paralelă și 
structuri sedimentare de tip load-cast (Fgi. 10,11); în sectiuni subtiri aceste calcare sunt 
reprezentate prin packstone cu un conţinut important de particule angulare de cuart (Fig. 12); - 
urmează un strat (0,8 m grosime) de calcar, de culoare roz-roșie, fosilifer (ammonoidee, 
belemniți și cruste stromatolitice) în care se găsesc remaniate claste mari (10-20 cm diametrul 
maxim) de claste metamorfice și carbonatice din stratele subiacente; către partea superioară acest 
strat este afectat de numeroase cavități și dyke-uri verticale, oblice sau chiar suborizontale, de 
dimensiuni milimetrice până la centimetrice umplute cu un calcar microbial de culoare roşu 
intens şi conține numeroase microcoprolite aparținând speciei Favreina carpatica (Senowbari-
Dariyan, Lazăr & Bucur, 2014) (Fig.13) ; - pe o grosime de 1,25 m urmează calcare nodulare 
(bioclastic wackestone-packstone) de culoare rozalie, conținând numeroși amoniți și belemniți 
care însă pot fi observați numai pe suprafețele șlefuite sau în secțiuni subțiri. 
Secvența de calcare roșii-verzui – rozalii (3,65 m grosime; afectată de dyke-uri clastice, dar și de 
cavitati și dyke-uri suborizontale), aparține formațiunii de Gruiul Lupului (Patrulius et al., 1980) 
(Callovian mediu-superior) (cf. Simionescu 1899; Patrulius et al. 1980; Lazăr şi Grădinaru, 
2014). Această formațiune reprezintă cel de al doilea nivel condensat care conține o bogată faună 
mixtă de ammonoidee (reelaborate și resedimentate) asupra cărora am realizat analiza 
taphonomică. 
- Peste Callovian urmează un strat de calcare roșcate-verzui fin stratificate cu cherturi, cu o 
grosime de 4-5 m de vârstă Oxfordian. 
  
Secțiunea de la Valea Lupului-Gruiul Lupului este constituită din depozite condensate de varsta 
Callovian-Oxfordian care se aştern direct peste fundamentul metamorfic. Zona de obârşie a Văii 
Lupului (Gruiul Lupului) este reprezentată printr-un segment de vale suspendată cu un relief 
deosebit de accidentat generat de poziția aproape verticală a depozitelor jurasice. Deși versanții 
părții superioare ai văii sunt foarte înclinați, aceștia sunt aproape complet împăduriți (Fig. 14), 
ceea ce a făcut ca redescoperirea succesiunii descrisa de Simionescu (1899) să poată fi 



reconstituită din deschideri dispersate pe versanţii abrupti, deschideri identificate în urma unor 
cercetări de teren foarte amănunțite. 
Succesiunea de la Gruiul Lupului a fost descrisa succint de Simionescu (1899) si de Patrulius 
(1969) si Patrulius et al., (1980). Conform autorilor mentionati, în aceasta zonă, nivelul 
condensat Callovian este bogat fosilifer, aici găsindu-se singurele specii de ammonoidee 
reprezentative pentru Callovianul superior din tot cuprinsul Carpaților Orientali (cf. Simionescu, 
1899 şi Patrulius, 1969).  Fauna de la Gruiul Lupului  mai cuprinde  și  belemniti, brachiopode și 
crinoidee, radiolari. In urma cercetărilor pe care le-am realizat în aceasta zona ma reusit să 
identificam o succesiune a depozitelor calloviene (din corelarea mai multor deschideri izolate). 
Cu toate acestea din nivelul condesat Callovian nu a putut fi identificat decat din claste izolate in 
grohotisul de panta dispersat printre arborii care azi acoperă succesiunea. 
In sinteză, succesiunea de la Gruiul Lupului este reprezentată prin: 
- brecie bazală, reprezentată printr-o brecie tectonică formată in-situ pe rocile din fundamentul 
metamorfic; fracturile si fisurile care străbat rocile metamorfice sunt umplute cu un calcar 
micritic rosu si sau cu cimenturi radiaxiale si fibroase (Fig. 15);  
- urmeaza aproximativ 6m de gresii litice grosiere cu matice carbonatică; contin claste de roci 
metamorfice de dimensiuni mm si claste rotunjite de cuartite (mm, cm), cat şi bioclaste puternic 
micritizate şi bioerodate; 
- după aproximativ 10 m de sectiune acoperită urmează calcare gălbui sau brune-gălbui nisipoase 
până la grezo-calcare şi calcare crinoidale roșii care cntţin numeroase claste arenitice-siltice de 
cuart;  Faunele fosile asociate care argumentează vârsta acestor depozite ca fiind Callovian 
mediu-superior sunt reprezentate în principal prin ammonoidee (Sowerbyceras subtortisulcatum, 
Hecticoceras richei, Grossouvria sp., Reineckeia sp., Kosmoceras sp.), brachiopode 
(Septocrurella defluxoides), crinoide (Lonchocrinus sp.), bivalve (Chlamys gigas, Entolium 
demisum) (Fig. 16); 
-	urmeaza calcare cenusii cu cherturi  şi calcare rosii micritice cu benzi de radiolarite silicioase 
(4-5 m grosime) (Oxfordian). 
 
Descrierea şi interpretarea microfaciesurilor identificate in sectiunile studiate (fig. 17) 
In Tabelul 1 sunt prezentate microfaciesurile identificate, începând din baza succesiunii 
stratigrafice către topul acesteia. 
  
Tabel. 1. Microfaciesuri  
Lithology 
texture 

Microfacies Grains and associated fossils fauna Depositional 
environment 

 
 
Calcar galbui-
cenusiu 

 
(MF1) grainstone-
packstone ooidal 
bioclasti 

Ooide concentrice cu laminae cu structure 
tangentiale/radiare, fragmente de 
echinoderme, particule agregate (grapestones) 
alcătuite din ooide micritizate ; ossicle de 
crinoide, foraminifere benthice, bioclaste de 
bivalve, particule angulare de cuart 

 
 
Shoal  

(MF2) grainstone -
rudstone ooidal 
bioclastic 

Ooide superficiale. particule agregate 
(grapestones) cu ooide micritizate ; placute de 
crinoide ; serpulide, briozoare, foraminifere 
benthice, bioclaste de bivalve ostreoide, 
particule angulare de cuart 

Mediul marin deschis, 
zona de tranzitie offshore 
proximal transition, sub 
baza valurilor normale  

 
 
 

(MF3) packstone-
grainstone bioclastic 
ooidal 

Placute de crinoide, ooide superficiale 
abundente, ooide micritizate abundente, ooide 
concentrice cu nucleul constiyuit din placate 

 
 
 



Calcar bioclastic 
gri-verzui-
galbui 
 

 
 
 
 
 
 
(MF4) floatstone şi 
rudstone oncoidal 

de echinoderme sau granule de cuart, 
briozoare, serpulide, ammoniti, bioclaste de 
bivalve (in special ostreoide), foraminifere 
benthice, spongieri, gastropode, fragmenet de 
Bositra, foraminifere planctonice, granule de 
cuart. Majoritatea bioclastelor sunt incrustate 
cu lamine de micrit feruginos si inconjurate de 
ciment fibros isopach. Matricea micritică este 
puternic feruginizata şi contine claste 
diseminate de glauconit. 
Macro-oncoide feruginoase care contin in 
cortex tuburi alutinate de polychaete, noduli 
microbiali şi micritici, ooide şi peloide, 
placate de echinoderme, bioclaste de bivalve, 
foraminifere benthice and planctonice, rare 
fragmente de corali solitari. 

 
 
Mediul marin deschis, 
zona de tranzitie offshore 
median-distal, sub baza 
valurilor normale aprope 
de baza valurilor de 
furtună. 

Cruste 
feruginoase 
laminate 

(MF5) Bindstone 
stromatolitic   
    

Agregate de peloide micritice,ooide 
superificiale, briozoare, foraminifere 
incrustante, rare ostracode, filamente de 
Bositra, serpulide şi tuburi aglutinate de 
polycheate. 

Calcare şi marne 
verzi şi rosietice 

(MF6) wackestone-
packstone bioclastic 

Filamente de Bositra, spiculi de spongieri, 
placute de crinoide, bioclaste de gastropode şi 
bivalve, ostracode, foraminifere benthice şi 
planctonice, radiolari, ammoniti, granule de 
cuart angulare şi subangulare. 

Offshore distal 

 
(2) Studiul taphonomic al ansamblurilor fosilifere din cadrul nivelurilor condensate de 
vârstă Bathonian şi Callovian mediu-superior ce aflorează în partea de vest a zonei Rucăr-
Bran 
Analiza tafonomică a faunelor fosile asociate nivelurilor condensate, in special al faunei de 
ammonidee a fost realizată în concordantă cu criteriile propuse de Fernández-López (1985, 2000, 
2011), Melendez et al. (2007) şi Olóriz et al., (2002): gradul de conservare, dimensiunea 
cochiliilor, poziția în strat, gradul de erodare, gradul de fragmentare, gradul de încrustare și 
epibionți, deformările, gradul de umplere a cochiliilor cu sediment.  
Legendă simbolurilor internaționale folosite în cadrul lucrărilor de taphonomie (cf. 
Fernández-López, 1985, 2000, 2011; Melendez et al, 2007) prescurtari pe care le-am adoptat şi 
in cadrul acestui studiu este prezentată in tabelul 2. 
 
Tabel 2. 
Simbol Explicatie 
Conc concentrația în amoniți: creșterea în grad a acestui factor, atât pentru amoniții resedimentați, cât și 

pentru cei reelaborați, poate fi pusă în relație cu scăderea ratei de sedimentare 
Ps gradul de conservare al cochiliilor: cu peristomul complet și fragmocon, acestea fiind prezente doar 

la exemplarele acumulate 
Fs 
 

gradul de fragmentare al cochiliilor: această caracteristică se întâlnește la exemplarele 
resedimentate, ce au fost deplasate puțin pe suprafața substratului înainte de a fi acoperite de 
sediment 

Sf 
 

abundența fragmentelor de cochilii: acestea reprezintă tot o caracteristică a resedimentării, indicând 
un grad mai mare al turbulențelor sau un efect mai îndelungat al procesului necrocinetic de dinaintea 
acoperirii cu sedimente a organismului fosil 

Fm 
 

mulaje interne fragmentate: acestea arată o discontinuitate clară între gradul de umplere și matricea 
sedimentară din jurul acestuia, fiind observate la mulajele interne cimentate timpuriu. Acestea sunt 



reelaborate și împrăștiate pe suprafața substratului și fragmentate înainte de a fi acoperite cu 
sediment; 

Dm 
 

mulaje interne dezarticulate: acest aspect este caracteristic pentru exemplarele reelaborate ale 
mulajelor de ammonoidee cimentate timpuriu ce au fost dezgropate și fragmentate de-a lungul unei 
septe, reprezentând un aspect important 

Tm mulaje interne trunchiate: această caracteristică este specifică procesului de reelaborare deoarece 
mulajele interne ale ammonoideelor pot prezenta una sau mai multe suprafețe trunchiate ce au fost 
dobândite de-a lungul dezgropării parțiale sau totale, ele reprezentând efectul curenților direcționali 

Rm erodare prin rostogolire: această caracteristică este specifică procesului de reelaborare deoarece este 
o anumită suprafață trunchiată rezultată în urma turbulențelor sau a oscilațiilor curenților și 
deplasarea mulajului intern pe suprafața de substrat prin rostogolire, acest lucru mărind gradul de 
rotunjime și sfericitate al elementului reelaborat (Melendez et al, 2007) 

PD 
 

diferențe petrologice: diferențe chimice, mineralogice și/sau compoziție petrologică diferită între 
matrice și mulajul intern 

TD diferențe texturale: între mulajul intern și matrice 
SD discontinuitate structurală: între mulajul intern și matrice 
SC prezența câtorva generații de ciment și sediment ce umplu cochilia 
RG structuri geopetale inverse 
F fracturarea mulajului intern 
D dezarticularea mulajului intern de-a lungul unei septe 
A abraziunea mulajului intern 
B bioerodarea mulajului intern 
E încrustarea mulajului intern  
Rezultatele mecanismelor și proceselor taphonomice care conduc la conservarea in stare fosila a 
ammonideelor, cuprind trei categorii de amonoidee fosile: acumulate, resedimentate și 
reelaborate (Fernández-López, 2011). 
 
Amoniți acumulați (A) - acumularea taphonomică esteprocesul de încorporare în litosferă a 
elementelor taphonomice ale unui organism (Efremov, 1950; Fernández-López, 1985, 2000, 
2011). În principiu, procesul de acumulare reprezintă urma lăsată pe suprafața substratului (sub 
formă de mulaje externe sau compozit), de un organism, în momentul morții acestuia fără a mai 
fi mutat din acel loc (Fig. 18), adică resedimentat sau reelaborat, pe parcursul procesului de 
fosilizare. Mulajul extern reprezintă urma lăsată de un organism pe suprafața unui substrat, 
conservată în timp (Fig. 18). Mulajul compozit al unui organism fosil este alcătuit din: mulaj 
extern, mulaj intern ce pot fi piritizate, limonitizate sau silicifiate. 
Ulterior acestui proces, organismul mai poate fi afectat de două procese taphonomice: 
resedimentarea (mutarea organismului din poziția inițială de către curenții oceanici) și 
reelaborarea (Fernández-López, 2002). Amoniți resedimentați (S): Resedimentarea 
taphonomică reprezintă deplasarea elementelor taphonomice de-a lungul substratului, înaintea 
îngropării acestor elemente anterior acumulate (Fernández-López, 1985, 2000, 2011). 
Caracteristice acestui proces sunt cochiliile cu peristomul complet (Ps), cochiliile fragmentate 
(Fs), dar și fragmentele de cochilii (Sf) ceea ce indică un grad mai mare de turbulențe sau un 
efect mai îndelungat al procesului necrocinetic de dinaintea acoperirii cu sedimente a 
organismului (Fig. 7), fragmentând mai ușor cochilia (Meléndez et al., 2007). Conținutul în 
minerale argiloase este extrem de important în modalitatea de conservare a mulajelor interne a 
cochiliilor de ammonoidee, deoarece procentajul în minerale argiloase influențează precipitarea 
carbonatului de calciu. Goldring si Kazmierczak (1974) au demonstrat faptul că un procentaj mai 
mare de 2% în minerale argiloase inhibă procesele de precipitare a carbonatului de calciu, deci 
cimentarea diagenetică timpurie. În acest mod se poate explica faptul că amoniții resedimentați 
din nivelul condensat Callovian (dispuși paralel cu suprafața originală a substratului marin) au 



porțiunea inferioară (cea orginală în contact cu sedimentul) perfect conservată, iar porțiunea 
superioară (cea expusă pentru o oarecare perioadă de timp) este erodată, comprimată și 
deformată prin acumularea sedimentelor acoperitoare (Fig. 19). Porțiunea care a fost în contact 
cu sedimentul carbonatic orginal a fost cimentată timpuriu, iar porțiunea expusă a cochiliei a fost 
umplută cu o cantitate mai mare de minerale argiloase aduse de curenții de fund (cf. Fernandez-
Lopez, 2008). Prezența mineralelor argiloase în cantitate mare inhibă precipitarea timpurie a 
carbonatului de calciu și prin urmare cochilia se deformează și se comprimă pe masură ce este 
acoperită de sediment. Prin comprimare (colaps) și deformare se produc discontinuități 
structurale (SD) între mulajul cochiliei și sedimentul înconjurător. Din punct de vedere 
microfaciesal atât mulajul amonitului resedimentat cât și roca gazdă sunt reprezentate în cazul 
nivelului condensat Callovian prin wackestone-packstone bioclastic, dar conținutul diferit în 
minerale argiloase în interiorul mulajului cochiliei determină acest mod de conservare specific, 
cu partea inferioară perfect conservată, iar partea superioară comprimată și deformată (Fig. 20). 
Amoniți reelaborați (W): Reelaborarea taphonomică (Fig. 21) reprezintă procesul de 
dezgropare, deplasare, erodare mecanică și biologică, fragmentare, încrustare a elementelor 
taphonomice ulterior acumulate sau resedimentate (cf. Fernández-López, 1985, 2000, 2011). 
 
Compoziția ansamblurilor fosilifere - Ansamblul fosilifer din nivelul condesat Bathonian este 
constituit în proporție de 80% din ammonidee, reprezentate în general prin Oppeliinae, 
Grossouvriinae, Phylloceratidae și Lytoceratidae. Alte macro-nevertebrate sunt reprezentate prin 
belemniți, bivalve, serpulide, tuburi de viermi aglutinați, rare gastropode, spongieri și foarte rar 
fragmente de corali solitari. În nivelul condensat Callovian, predomină clar ammonoideele în 
proporție de peste 90%, fiind reprezentate în principal prin reprezentanți ai familiei Reineckeidae 
și subordonat Oppellinae și Phylloceratinae (reelaborate din nivelul condensat Bathonian). 
Macrofauna asociată este reprezentată în special prin belemniţi. 
Mod de conservare - În ambele niveluri condensate, 90% din resturile fosile de ammonoidee sunt 
conservate sub formă de mulaje interne concreționare reelaborate și resedimentate. Numai către 
partea terminală (ultimii 1, 2 m) a nivelului condensat Callovian mai pot fi observate cochiliile 
de ammonoidee conservate sub formă de calcit neomorfic. În schimb, se observă foarte clar 
diferențe în ceea ce privește compoziția sedimentului ce formează mulajele interne concreționare 
în cazul amoniților reelaborați și compoziția sedimentului înconjurător. De exemplu, în nivelul 
condensat Bathonian sedimentul înconjurător este reprezentat prin grainstone/ rudstone ooidal 
bioclastic, iar sedimentul ce formează mulajele interne este wackestone-packstone cu filamente 
(Bositra) și foraminifere (Globuligerina). În nivelul condensat Callovian (cu excepția 
exemplarelor reelaborate din Bathonian) atât sedimentul înconjurător, cât și sedimentul ce 
formează mulajele interne sunt reprezentate prin wackestone-packstone nodular cu filamente de 
bivalve planctonice (Bositra), spiculi de spongieri, radiolari calcitizaţi, gastropode, claste de 
cuarţ şi  granule de glauconit diseminat. 
În foarte puține cazuri, amoniți din nivelul condensat Bathonian și din partea superioară a 
nivelului condensat Callovian prezintă primele ture de spiră (din interior) cimentate calcit 
geopetal. 
Dimensiuni - Exemplarele de ammonoidee sunt în general de dimensiuni medii. Cei din 
Bathonian cu dimenisuni cuprinse între: 5 – 40 mm, media 15 mm, predomină cei cu diametrul 
cuprins între 10 – 20 mm; cei din Callovian cu dimenisuni cuprinse între : 20 – 140 mm, media 
45 – 55 mm, predomină cei cu diametrul cuprins între 40 – 60 mm. 



Poziția în strat - în nivelul condensat Bathonian poziția ammonoideelor fragmentate și 
reelaborate este în general cvazi-verticală (perpendiculară  sau  >80˚) și înclinată (cu o înclinare 
cuprinsă între 10-80˚), mai rar sub-paralelă (cvasi-orizontală) (Fig. 22). În nivelul condensat 
Callovian, majoritatea exemplarelor sunt dispuse în poziție cvazi-orizontală sau înclinată față de 
stratificație (Fig. 23). Se observă de asemenea o legatură directă între dimensiunea exemplarelor 
reelaborate și resedimentate și poziția în strat. Astfel cu cât dimensiunea exemplarelor este mai 
mare, acestea se găsesc în poziție orizontală sau cvasi-orizontală. Indicele de fragmentare (Fi) - 
al exemplarelor din Bathonian este de peste 80%, în timp ce (Fi) pentru exemplarele din 
Callovian este mai redus 30%.  Fragmentarea este reprezentată prin fațete de dezarticulare sau 
fațete de trunchiere erozională. Trunchierea erozională afectează de obicei exemplarele cu 
cameră de locuit sau turele de spiră mai externe ale fragmoconului, în timp ce dezarticularea 
poate fi produsă în orice porțiune a fragmoconului atunci când acesta încă mai păstrează septele. 
Aceasta din urmă situație fiind frecventă în nivelul condensat Bathonian. Gradul de erodare - În 
ambele niveluri condensate fenomenul de erodare/abraziune este clar vizibil la exemplare aflate 
în poziție cvasi-orizontală, care prezintă flancul superior foarte puternic erodat (de la dispariția 
ornamentației până la dispariția completă a flancului). Faţetele de eroziune elipsoidală (Fig. 24) 
uneori însoțite de canale annulare sunt observate în special în cazul amoniților reelaborați din 
nivelul condensat Callovian. Aceste fațete indică momente de exhumare parțială a mulajelor 
interne concreționare anterior formate. În nivelul condensat Bathonian, fațetele de eroziune sunt 
de cele mai multe ori încrustate cu lamine microbiale (microstromatolite feruginoase).  
Gradul de încrustare (Ei) - în nivelul condensat Bathonian aproape 99% din ammonoidee sunt 
încrustate în proporție de 100% cu microbiliate feruginoase asociate cu epibionți (polychaete 
agltutinate, serpulide, bryozoare, foraminifere bentonice) (Fig. 25). Crustele microbiale au 
grosimi cuprinse între 2-3 mm până la 2-3 cm. 
În schimb, în nivelul condesat Callovian încrustarea cu microbialite feruginoase este rară, iar 
crustele sunt foarte subțiri. În partea superioară (ultimii 1,2 m) a nivelului condensat Callovian, 
secțiunile subțiri efectuate în matricea care înconjoară mulajele interne concreționare reelaborate 
din Callovian, arată faptul că sedimentul înconjurător este constituit în principal din microbialite 
carbonatice peloidale aglutinate (Fig. 26).  
 
(3) Studiul microbialitelor feruginoase asociate cu tuburi de polychate aglutinate din 
nivelul condensat Bathonian  
Morfologia microstromatolitelor feruginoase care formeaza crustele ce acoperă suprafetele de 
hardground  şi cortexul macro-oncoidelor asociate nivelului condensat Bathonian, originea 
microbială a acestora şi asocierea cu tuburi aglutinate de polychate a fost documentată de Lazăr 
şi Grădinaru (2014), lucrare publicată în cadrul acestui grant. 
Pe baza caracteristicilor texturale (macrofabricuri) şi a modului de acreţie au fost identificate trei 
categorii principale de microstromatolite feruginoase, descrise conform definiţiilor şi 
terminologiei utilizate de Burkhalter (1995) şi Riding (1991, 2000): (1) microstromatolitee 
feruginoase care conţin tuburi aglutinate de polychaete asociate cu suprafetele complexe de 
hardground; (2) microstromatolite feruginoase asociate cu diferite cavităţi sau care încrustează 
interiorul tuburilor aglutinate; (3) microstromatolite feruginoase oncoidale care formează 
cortexul macro-oncoidelor în asociaţie cu clustere alcătuite din numeroase tuburi aglutinate. 
Macro-oncoidele feruginoase care conţin tuburile aglutinate sunt în general sub-sferice pȃnă la 
eliptice ca formă exterioară; dimensiunile acestors sunt variabile intre 1 şi 7 cm diametrul. 



Nucleul este constituit de cele mai multe ori din cochilii reelaborate de amoniţi sau din amoniti 
reelaboarţi (mulaje interne concreţionare) (Fig. 25). In general microstromatolitele feruginoase 
prezintă două faze de creştere. Prima faza este reprezentata prin lamine planare pana la domale 
cu amplitudine joasă, urmate de lamine ce formeză structuri columenare, vălurite sau încreţite 
(Fig. 26 c, e-h). Laminatia constă in alternanţe de laminae mai întunecate (roşu intens pȃnă la 
maron închis) ci laminae mai deschise la culoare (albe pȃnă la galben deschis), care au o grosime 
variabilă intre 5 şi 50 µm (Fig. 26 e-h). Microstructura laminelor este constituită din micrit 
feruginos dens sau dintr-o retea de micro-peloide (Fig. 26h). Laminele albe calcitice (10 - 50 µm 
grosime) sunt compuse din sparit sau microsparit si se dezvoltă la intervale neregulate. Cavităţile 
sau golurile din interiorul microstromatolitelor feruginoase oncoidale, sunt umplute cu micrit 
(bogat in oxihidroxizi de Fe şi glauconit) uramte apoi de calcir sub forma de sparit (Fig. 26 e, h).  
Morfologia şi compoziţia tuburilor aglutinate 
Tuburile sunt dispuse apropiat, paralele şi cresc unele peste altele formand clustere dens 
împachetate (Fig. 27 a-d). Tuburile sunt drepte sau uşor curbate cu pereţii alcatuiţi din particule 
agglutinate. Lungimea tuburilor este variabilă, lungimea maximă observată fiind de 60 mm (Fig. 
27a).  Secţiunea transversal a tuburilor este in general circulară, dar există şi specimene ovale sau 
aproape semi-circulare (cu baza plata si top convex) in sectiune (Fig. 28 a-h). Diametrul interior 
al tuburilor este variabil intre 0.42 şi 6.4 mm. Diametrul estern al tuburilor variază intre 0.64 şi 
8.85 mm în funcţie de grosimea peretului aglutinat. Peretelui tuburilor este alcătuit din 2-3 strate 
concentrice de particule reprezentate prin: ooide, bioclaste rounjite (fragmente de cochilii, 
ossicle de crinoide) şi particule fine de cuarţ şi feldspat (Fig. 28a-h, 29 a, b). Bioclastele 
aglutinate in peretii tuburilor au forme sub-rotunjite, sferice, ovoidale sau au forme neregulate si 
sunt puternic bio-erodate şi micritizate. Ooidele sunt cele mai comune particule aglutinate in 
peretii tuburilor ; au forme in general sub-sferice ; una pana la trei laminae, subţiri, tangenţiale, 
formează strate concentrice regulate in jurul nucleului (ooide superficiale, cf. Flügel 2004) (Fig. 
29d-h). Nucleul ooidelor poate fi divers, constituit din:  
bioclaste micritizate, plăcuţe de crinoide, granule de cuart, bioclaste, peloide (0.2–0.4 mm 
diametruk; Fig. 29d-f). Cele mai milte ooide superficiale prezintă o singură lamină din calcit 
bogat in Fe (Fig. 29d, e). Granulele care formeaza stratul intern al tubului sunt in genral foarte 
mici (0.1–0.77 mm), şi sunt aranjate astfel incat marginile lor sa fie cȃt mai apropiate posibil ; 
granulele sunt dispuse in general cu axul lor lung (in secţiune transversală) perpendicular pe axul 
principal al tubului (Fig. 29d-g, 26a). In cateva exemplare poate fi observata structura imbricata 
a ooidelor aglutinate in stratul inern (Fig. 29f, 26a). Particulele agglutinate au anumite 
dimensiuni şi forme de la inerior către exterior, cu medie a diamterului de : 0.31 mm pentru 
stratul intern, 0.43 mm pentru stratul median, şi 0.6 mm stratul extern. Spatiile dintre ooidele 
care formeza peretele tubului sunt umplute cu granule de cuarţ foarte fine (Fig. 29c). Stratele 
median si exterior sunt alcătuite in special din oodide superficiale, osscile mari de crinoide si 
granule de cuart şi feldspat sunt de asemenea cimentate în peretele extern al tubului (Fig. 28c-g, 
29a-c, g, h). Tuburile sunt atasate de diferite substrate dure. Suprafetele de ataşare sunt 
reprezentate prin microstromatolite feruginoase (Fig. 28c-h, 26 a, b), de nucleele macro-
oncoidelor (Fig. 28h, 29c, 26c, e) sau de alte tuburi aglutinate (Fig. 28a, b, f). In general, tuburile 
nu aglutinează particule pe suprafeţele de ataşare (Fig. 28e-h, 29c, 26b). Cum suprafeţele de 
ataşare reprezentate de microstromatolitele feruginoase sunt in general foarte neuniforme, 
depresiunile sunt umplute cu granule, astefle incat suprafata de ataşare să fie cȃt mai plană (Figs. 
28c-h, 26a, b).  



Distributia spaţială a tuburilor aglutinate in ansamblurile formate cu microstromatolitele 
feruginoase  - ansamblurile fosile formate de microstromatolitele feruginoase şi tuburile 
aglutinate prezintă cȃteva stadii de creştere, cu directia generală de creştere orientată întot deauna 
dinspre nucleu macro-oncoidelor catre exterior. Fiecare faza de dezvoltare poate fi urmărită prin 
continuitatea microstromatolitelor în jural părţii expuse a nucleului. Tuburile aglutinate formează 
mici clustere sau mici bioconstrucţii cu densitate mare de tuburi care cresc ataşate de 
microstromatolitele feruginoase, tuburile fiind apoi  incrustate de secvenţe succesive de 
microstromatolite feruginoase, in acest fel contribuind la formarea cortexului macro-oncoidelor. 
Ca regulă, orientarea tuburilor in cadrul clusterelor sau a bioconstrucţiilor este intotdeauna cu 
axul lung paralel cu substratul sau cu nucleul oncoidului. Intre lamninele bazale ale fiecărei faze 
de crestere a microstromatolitelor feruginoase se observă intercalata mici agregate de ooide, car 
ar putea fi interpretate ca tuburi aglutinate juvenile, care demonstrează colonizarea timpurie a 
microstromatolitelor feruginoase d  catre organismele încrustante (Fig. 26b, c, f). Fazele de 
creştere a microstromatolitelor feruginoase pot fi întrerupte de dscontinuităţi care sut colonizate 
de alte generaţii de tuburi, alături de serpulide, foraminifere încrustante şi bryozoare (Fig. 28d-h, 
26b-h). Dezvoltarea microstromatolitelor feruginoase cu structura columnară si domală este 
întreruptă de intervale dominate de oncoide formate din foraminifere Nubeculariidae si 
microbialite feruginoase uneori asociate cu tuburi aglutinate (Fig. 26c, d, g).  
Caracteristici diagenetice – Tuburile aglutinate sunt umplute cu cimenturi calcitice şi / sau cu 
ooide dispersate intr-o matrice micritică (Fig. 30a). Interiorul tuburilor, cȃt şi spaţiile dintre 
microstromatolite şi tuburi sunt înconjurate de ciment fibros isopach (IFC) cu luminescenţă mată 
neuniformă sau cu ciment radiaxial fribros	(RFC, Fig. 30b-h) in mai multe generaţii cu difierite 
grade de nebulozitate determinate de incluziuni. In general sedimentul intern este compus din 
micrit fin-granular, alături de alte particule şi bioclaste dar care nu umplu complet cavităţile, 
spaţiul rămas fiind ocupat de ciment radiaxial fribros	 (RFC) (Fig. 30b, c). Cimenturile 
diagenetice timpurii sunt urmate de ciment mozaic (BC) (Fig. 30b-f) care prezintă luminescenţă 
mată şi care cimentează interiorul tuburilor fosile şi al altor cavităţi în timpul diagenezei de 
îngropare.   
 
Posibile structuri microbiale – caracteristicile microstromatolitelor feruginoase asociate cu 
tuburile fosile aglutinate indică o mineralizare cu oxihidroxizi de Fe cele mai probabil de origine 
microbială. Dovezi directe (morfologice, mineralogice şi chimice) care susţin o astfel de origine 
alături de alte trăsături sedimentare specifice, au fost documentate de Lazăr et al. (2013) în 
secţiunile sincrone din Munţii Bucegi.   
Analizele efectuate la microscopul electronic (SEM) asupra microstromatolitelor feruginoase 
asociate cu tuburile fosile aglutinate (Fig. 31a), cȃt şu asupra tuburilor aglutinate (Fig. 31b, c) din 
secţiunea de pe Valea Purcărete, au evidenţiat structuri cu dimensiuni şi morfologii sugestive 
pentru o posibilă origine microbială (bacterii şi/sau fungi). Astfel au fost identificate filamente 
care prezintă canţităţi mari de Fe (Figs. 31d, g, 32a).  
Au fost recunoscute cateva tipuri de posibile structuri microbiale:  
 
Tipul (1): Filamente regulate, uşor curbate, cu dametrul in jur de 0,3 µm şi lungime variabilă, cu 
ramificaţii complexe, formȃnd o strctură ca o reţea (Fig. 31c). Aceste filamente sunt foarte 
abundente formȃnd local un biofilm continuu mineralizat cu oxihidroxizi de Fe în interorul 
cimenturilor microsparitice feruginoase care umplu spaţiie dintre ooidele aglutinate în pereţii 
tuburilor. Considerand forma şi dimensiunile, aceste filamnete pot reprezenta filamnete 



bacteriale mineralizate cu oxihidroxizi de Fe (cf. Préat et al. 2011). Tipul (2) Filamente 
cilindrice, regulate, drepte sau uşor curbate, cu diametrul cuprins intre 0,5 şi 1,0 µm şi cu 
lungime variabilă, sunt larg raspȃndite între ooidele şi bioclastele aglutinate în pereţii tuburilor. 
Analizele chimic efectuate la SEM indică prezenta unor cantitaţi mari de Fe în învelişul 
extern/peretele al acestor filamente. Filamantele se dezvoltă în spaţiile goale dintre cristalele de 
calcit, sugerans un mod de viaţă endolithic  (Fig. 31f, g). Filamnete endolithic e cu caracteristici 
similare au fost descrise de Mamet et al. (1997), Préat et al. (2011) and Lazăr et al. (2013) ca 
fiind bacterii feruginoase, fungi sau  chiar licheni.  
 
Tipul (3) Slightly curved, hollow filaments, with uncommon dichotomous branching, with a 
diameter of  2–4.5 µm and 60 µm maximum observed length,  forming a dense network within 
the laminae of the ferruginous microstromatolites (endostromatolites) developed inside the tiny 
space between the ooids from the tube wall (Fig. 32c-e). 
 
Tipul (4) Filamente sinuoase, tubulare, foarte neregulate, vălurite, curbate puternic sub diferite 
unghiuri (la 90º sau mai mult); acestea sunt goale în interior, prezintă bifurcaţii dichotomice, au 
diametrul cuprins între 5-10 µm, şi lungimi de peste120 µm long (Fig. 32e-g). Corpuri 
elipsoidale sau sferoidale (cu diametrul de 10-26 µm, Fig. 32e) sunt asociate cu acest tip de 
filamente. Structuri similare ca formă şi dimensiuni au fost descrise de Préat et al. (2000), 
Golubic et al. (2005) and Reolid and Nieto (2010), şi interpretate ca filamente de fungi. 
 
Tipul (5) Filamente cilindrice similare cu tipul (4) dar diametrul acestora variază între 18-26 µm, 
iar bifurcaţiile formează în general unghiuri de 90º (Fig. 32e). 
 
Structurile microbiale din tipul (3), (4) şi (5) prezentate mai sus, au fost observate formand 
consortii complexe  în interorul laminelor microstromatolitelor feruginoase (Fig. 32d, e) asociate 
cu tuburile agutinate. 
 
Compoziţia chimică şi mineralogică – analizele de fluorecsenţă (XRF) realizate asupra 
microstromatolitelor feruginoase indică faptul ca laminele micritice mai inchise la culoare (rosii 
pana la maron închis) conţin cantităţi mari de Fe2O3 (85.33%).  Alte componente identificate 
sunt: CaO (4.41%), SiO2 (4.16%), Al2O3 (2.13%), MgO (1.83%), P2O5 (1.73%), TiO2 (0.21%), şi 
K2O (0.2%). Analiza compoziţiei chimice a pereţilor tuburilor aglutinate prezintă: CaO 
(52.41%), Fe2O3 (34.35%), SiO2 (4.27%), Al2O3 (3.95%), P2O5 (2.54%), MgO (1.3%), K2O 
(0.87%) and TiO2 (0.31%).   
Analizele chimice realizate la microsopul electronic (EDX) asupar pereţilor tuburilor aglutinate 
relevă următoarea compoziţie: 
- matricea microsparitică care conţine ooidele aglutinate in peretele tuburilor (Fig. 31d): Fe 
(28.9%), Ca (25.5), Si (3.4%), Al (2.61%), Mg (0.93), O (35.31%) şi C (3.35%) din greutatea 
totală a probei; 
- microstructuri filamentoase identificate în cimenturile microsparitice  care umplu spaţiile dintre 
ooidele aglutinate în peretii tuburilor (Fig. 31e): Fe (57.9%), Ca (4.5%), Si (2.5%), Al (1.7%), 
Mg (0.5%), O (30.7%) and C (2.2%) din greutatea totală a probei; 
-  ooide şi bioclaste micritizate din peretele tuburilor (Fig. 32a):  Ca (39.52%), Fe (27.19), Si 
(1.7%), Al (1.32%), Mn (0.2%), O (28.07%) and C (2%) din greutatea totală a probei; 



- microstructuri filamentoase identificate în laminele microstromatolitelor feruginoase (Fig. 32b): 
Fe (58.32%), Ca (4.6%), Si (3.47%), Al (1.76%), O (30.64%) and C (1.21%) din greutatea totală 
a probei. 
Analizele mineralogice (XRD) indica faptul că microstromatolitele feruginoase sunt alcătuite din 
goethit, calcit şi magnetit. Analizele de difractie de raze X (efectuate pe probe orientate) indică 
de asemenea prezenţa mineralelor argiloase: illit, kaolinit, chlorit şi montmorillonit. 
 
Morfologia, structura şi arhitectura pereţilor tuburilor fosile agglutinate sugerează afinităţi 
puternice cu tuburile agglutinate prude azi de reprezentanţii ordinului Polychaeta, în special cei 
ai famillilor Sabellariidae şi Terebellidae. 
 
(4) Interpretarea mediului depozițional în care s-au format nivelurile condensate studiate 
Nivelul condensat Bathonian - conține în proporție de 90% amoniți reelaborați, puternic 
fragmentați, dezarticulați, erodați, încrustați, deci cu un grad avansat de reelaborare 
taphonomică. Microfaciesurile reprezentative pentru acest nivel (packstone-grainstone ooidal 
bioclastic şi floatstone şi  rudstone oncoidal) cât şi cele două discontinuități de tip hardground 
(din baza și topul nivelului condensat) mineralizate cu cruste microbiale feruginoase (bindstone 
stromatolitic) asociate cu numeroase bivalve ostreoide, cu tuburi de polychaete aglutinate, cu 
serpulide, rare brachiopode, gastropode, crinoide și echinoide, sugerează un mediu depozițional 
corespunzător unui domeniu subtidal de mare deschisă, șelf intern (proximal offshore transition), 
sub baza valurilor de vreme bună, mediu depozițional afectat temporar de curenți de șelf 
suficient de puternici, care să producă reelaborarea cochiliilor de ammonoidee. Argumentele 
suplimentare pentru acest mediu depozițional prin: prezența a numeroase claste angulare, slab 
sortate de roci metamorfice, abundența fragmentelor mari sau chiar a cochiliilor întregi de 
bivalve ostreoide, dar și a altor bioclaste, abundența ooidelor feruginoase superficiale şi a 
glauconitului (cf. Collin et al. 2005); prezența oncoidelor constituite din  microbialite 
feruginoase și foraminifere nubeculariidae; prezența fragmentelor de material lemnos 
(limonitizat), dar și a clastelor de cuarț cu dimensiuni de la 1 la 5 mm. 
 
Nivelul condensat Callovian - asociația de amoniți din cadrul acestui nivel este dominată de 
elemente reelaborate sau resedimentate (sensu Fernandez-Lopez, 1991). Ammonoideele 
acumulate (fără urme de dislocare și transport) sunt practic absente din cadrul acestui nivel. 
Ammonoideele resedimentate, dislocate de pe fundul marin înainte de îngroparea finală, sunt 
prezente doar local. În schimb majoritatea exemplarelor de ammonoidee sunt reprezentate prin 
mulaje interne concreționare reelaborate, cu diferite grade de reelaborare. Din punct de vedere 
biostratigrafic acest ansamblu fosilifer conține exemplare reprezentative câtorva biozone din 
Callovianul mediu și superior, fapt care contribuie la demonstrarea caracterului condensat al 
acestui nivel. Asociația este reprezentată prin populații taphonice de tip 2 (sensu Fernández-
López, 1991, 1997), adică populații alcătuite din elemente polispecifice cu o distribuție 
unimodală, normală a frecvenței dimensiunilor, cu o proporție redusă de exemplare juvenile și 
exemplare de tip  microconcha, în timp ce exemplarele adulte (de tip macroconcha) sunt mai 
frecvente.  
Cimentarea diagentică timpurie este intensă, existența mai multor generații de cimenturi 
diagenetice timpurii fiind descrisă de Lazăr și Grădinaru (2014). 
Predomină mulajele interne concreționare, necomprimate, nedeformate, complete (adică care 
păstrează camera de locuit și fragmoconul) care indică medii depoziționale cu rate de 



sedimentare extrem de reduse. În schimb, ammonoideele resedimentate cu fețe parțial 
comprimate sunt destul de rare, iar amoniții cu cochilii neumplute cu sediment (așa numiții 
amoniți “goi” în interior, adică cimentați cu calcit diagentic, deci supuși unui fenomen de 
îngropare rapidă) sunt virtual absenți din această asociație. Majoritatea exemplarelor de mulaje 
interne concreționare reelaborate păstrează septele. Exemplarele cu fragmoconul fără septe sunt 
exterm de rare. Septele pot dispărea prin dizolvare timpurie (acestea fiind constituite dintr-un 
singur strat de aragonit), în schimb peretele cochiliei poate rezista timp mai îndelungat (fiind 
alcătuit din 2-3 straturi de aragonit) în acest mod fiind posibile deformări discontinui ale 
exemplarelor în timpul compactării diagenetice gravitaționale. 
Gradul de încrustare al ammonidaeelor din acest nivel este redus, dar mulajele interne 
concreționare reelaboarte sunt de cele mai multe ori înconjurate de microbialite carbonatice 
peloidale aglutinate. 
Trasăturile taphonomice prezentate mai sus și descrise detaliat în capitolele anterioare cât și 
microfaciesurile asociate (wackestoen-packstone nodular) nivelului condensat Callovian, conduc 
la interpretarea acumulării acestui nivel într-un mediu depozițional corespunzător domeniului 
subtidal de mare deschisă, șelf intern (distal offshore transition), în apropierea zonei de bază a 
valurilor de furtună, caracterizat printr-o rată de sedimentare foarte redusă (cimentări diagenetice 
timpurii, prezența glauconitului autigen și chiar a cochiliilor de ammonoidee mineralizate cu 
galuconit, Fig. 39), dar cu rate de acumulare ridicate. Această zonă era afectată de curenții de șelf 
suficient de puternici astfel încât să disloce din substratul marin cochiliile resedimenate sau chiar 
să dezarticuleze mulajele interne concreționare anterior formate. În acest mediu depozițional 
hemipelagic alternau episoadele cu rate de sedimentare foarte reduse cu intervale cu o energie de 
bazin mai ridicate. Argumente suplimentare pentru acest mediu depozițional sunt reprezentate 
prin prezența intervalelor marcate de stratificație oblic-încucișată (HCS Hummocky cross-
stratification), de claste mari (5-20 cm diametrul) de roci remaniate din nivelul condensat 
Bathonian și chiar din fundamentul de roci metamorfice.  
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II. JURASICUL SUPERIOR-CRETACICUL INFERIOR 
 
Organisme incrustante şi structuri microbiale în calcarele Jurasicului superior din 
sinclinalul Piatra Craiului. Comparaţii cu masivul Buila-Vânturariţa  
 
In timpul Jurasicului superior–Cretacicului inferior, în unele areale din Carpații Meridionali s-au 
dezvoltat calcare recifale în facies de tip Štramberk. Depozitele Jurasicului superior sunt 
alcatuite predominant din calcare masive recifale, continand o mare varietate de cruste 
microbiale asociate cu alte tipuri de organisme incrustante. Micro-encrusterii au jucat un rol 
important in evolutia si consolidarea structurilor recifale si sunt considerati a fi în același timp 
elemente importante in descifrarea si interpretarea mediilor depozitionale. Cele mai importante 
organisme incrustante sunt Crescentiella morronensis, Koskinobullina sociallis, Lithocodium 
agregattum, structuri de tip Bacinella irregularris, Radiomura cautica, Perturbatacrusta leini, 
Coscinophragma sp. şi Troglotella incrustans. Activitatea microbială si contributia sa in geneza 
bioconstructiilor recifale a fost dovedită de prezența frecventă a micritului dens, structurilor 
laminate, incrustatiilor biogenice, crustelor de ciment, fabricurilor grumeloase, thrombolitice sau 
peloidale, cortexurilor micritice constructive, si a altor structuri si cruste microbiale. Depozitele 
carbonatice studiate se încadrează în cea mai mare parte în ceea ce a fost definit ca ,,cement-
microencruster boundstones”. Distribuţia faciesurilor şi asociaţiilor de facies în cadrul 
secvenţelor carbonatice din zonele studiate, pun în evidenţă un mediu de pantă şi de margine de 
şelf extern. Crustele microbiale, organisme incrustante şi uneori cimenturile sindepoziţionale, au 
avut rolul de stabilizare şi legare a faciesurilor de pantă. Ulterior, substratul a devenit stabil şi 
favorabil instalării nivelurilor cu bioconstrucţii coraligen-microbiale. 
 
Introducere 
Studiul de fata își propune să scoată în evidență importanta encrusterilor și a structurilor 
microbiale in stabilizarea constructiilor recifale din Jurasicul superior din Piatra Craiului în 
comparatie cu depozite similare din Buila-Vânturarița. Cele două masive, impreuna cu alte zone 
de aflorare a depozitelor mezozoice din Carpații Meridionali, formeaza cuvertura sedimentara a 
Panzei Getice. O mare parte din depozitele carbonatice este alcatuita din faciesuri coral-
microbiale asociate cu o varietate de organisme incrustante. Masivul Piatra Craiului constituie o 
creastă proeminentă localizată in partea estica a Carpatilor Meridionali și este alcătuit de 
asemenea predominant din depozite carbonatice care afloreaza pe ambele flancuri ale masivului. 
Masivul Buila-Vanturarita reprezinta o culme calcaroasa cu o orientare NE-SV localizata in 



partea central-sudica a Carpatilor Meridionali, alcatuita in cea mai mare parte din depozite 
carbonatice Jurasic-superioare 
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In cadrul acestui studiu au fost analizate, descrise si ilustrate asociatiile de organisme incrustante 
si structurile microbiale identificate în cele două regiuni subliniindu-se importanța lor în 
interpretarea mediului depozițional. 
 
Cadrul geologic 
Depozitele carbonatice intalnite in masivele calcaroase Buila-Vânturarița si Piatra Craiului 
reprezinta o parte din cuvertura sedimentara a Pânzei Getice, unitate structurala a Dacidelor 
Mediane din Carpatii Meridionali. 
 
A. Masivul Piatra Craiului  
În masivul Piatra Craiului, peste fundamentul cristalin, aparținând seriilor de Cumpăna și Leaota, 
se dispune o stivă de sedimente jurasice și cretacice  formată din gresii, marne si calcare cu 
litologii si asociatii fosilifere variate (Popescu 1967). Ele formează în ansamblu un sinclinal cu 
orientare generală N-S și constituie partea central-vestică a arealului de sedimentare cunoscut în 
literatură drept Culoarul Dâmbovicioara (Patrulius 1969)  
 In partea inferioară a succesiunii sedimentare, se poate observa o tranzitie graduala de la 
microconglomerate, gresii si marnocalcare spre calcare marnoase și radiolarite. O descriere 
detaliată a acestor depozite a fost realizată de Popescu (1967). Pe baza unor resturi de Posidonia 
(= Bisitra) buchi (Roemer) și fragmente de amoniți (Perisphinctidae) autoarea atribuie nivelurilor 
de microconglomerate, gresii și marnocalcare vârsta Bajocian Callovian inferior în acord cu 
Jekelius (1938), și Oncescu (1943). Popescu (1967) a atribuit radiolaritelor vârsta Callovian 
mediu-Oxfordian fără a aduce însă argumente paleontologice în acest sens. Vârsta a fost atribuită 
prin comparaţie cu depozite similare descrise din versantul vestic al masivului Bucegi (Patrulius 
1957). Alte contribuţii la studiul depozitelor bajocian-oxfordiene din Piatra Craiului au fost 
aduse ulterior de Bucur (1980), Mészáros & Bucur (1981) şi Beccaro & Lazăr (2007). 
Depozitele kimmeridgian-tithoniene sunt alcătuite din calcare cu aspect masiv sau cu dispunere 
stratificată în bancuri de grosimi decimetrice. Bucur (1978) atribuie părţii inferioare a calcarelor 
albe masive vârsta Kimmeridgian-Tithonian pe baza unei asociații micropaleontologice cu 
Sacoccoma sp., Cadosina fusca Wanner, Cladocoropsis mirabilis Felix, Bacinella irregularis 
Radoičić, Spirillina sp. Din partea superioară a succesiunii, Bucur (1978) descrie asociații de 
microfosile caracteristice intervalului Berriasian-?Valanginian inferior [Trocholina alpina 
(Leupold), Everticyclamina virguliana (Koechlin), Cayeuxia moldavica (Frollo), Acicularia 
elongata Carozzi]. Într-o lucrare recentă, Bucur et al. (2009) aduc noi contribuții la cunoașterea 
conținutului micropaleontologic al calcarelor albe din această zonă. Asociația 
micropaleontologică determinată constă din alge calcaroase [Campbeliella striata (Carozzi), 
Clypeina sulcata (Alth), Clypeina parasolkani Farinacci and Radoičić, Salpingoporella annulata 
Carozzi, Salpingoporella pygmaea Gümbel, Selliporella neocomiensis (Radoičić)], foraminifere 
[Andersenolina alpina (Leupold), Mohlerina basiliensis (Mohler), Protopeneroplis striata 
Weynschenk, Protopeneroplis ultragranulata (Gorbachik), Anchispirocyclina lusitanica (Egger), 
Coscinophragma sp., Charentia sp., Lenticulina sp.] şi organisme incrustante [Structuri 
bacinellide, Crescentiella morronensis (Crescenti), Lithocodium aggregatum Elliott, Mercierella 
dacica Dragastan, Radiomura cautica Senowbari-Daryan and Schäfer). Din cadrul acestei 
asociaţii, Clypeina parasolkani, Selliporella neocomiensis, Protopeneroplis ultragranulata sunt 
caracteristice pentru Berriasian-?Valanginian inferior, ceea ce atestă faptul că sedimentarea 
carbonatică a continuat în zona de nord vest a Masivului Piatra Craiului și în timpul 
Berriasianului și eventual al Valanginianului inferior.  



 Partea centrală a sinclinalului Piatra Craiului este alcătuită din conglomerate aptian-
albiene constituite predominant din galeți carbonatici și conglomerate polimictice vraconian-
cenomaniene cu elemente carbonatice și metamorfice înglobate într-o matrice siliciclastică 
(Popescu 1967).   
B. Masivul Buila-Vanturarita 
Masivul Buila-Vânturarița, localizat în partea central sud-vestică a Carpaților Meridionali, 
constituie o culme orientată NE-SV si reprezinta singurul masiv calcaros din Muntii Căpățânii 
(Fig. 1). Depozitele jurasice ale Masivului Buila-Vanturarita sunt bine reprezentate şi alcatuite 
din depozite detritice, siltice si silicioase in Jurasicul mediu, peste care se dispun depozitele 
carbonatice recifale apartinand etajelor superioare ale Jurasicului (Oxfordian to Tithonian) 
(Dragastan 2010). In urma studiilor efectuate pe probele colectate de catre Boldor et. al (1970), 
autorii stabilesc urmatoarea succesiune litologică pentru Jurasicul mediu: gresii calcaroase 
micacee şi marne (Bathonian superior-Callovian inferior), şi marnocalcare şi calcare aparţinznd 
Callovianului mediu şi superior. Varstele au fost atribuite in urma identificarii unor exemplare de 
Phylloceras sp. şi Boistra buchi (Roemer). Intervalul stratigrafic Kimmeridgian-Tithonian este 
cel mai bine reprezentat în succesiunea din Masivul Buila-Vânturariţa, fiind alcatuit din calcare 
masive recifale care ating uneori grosimi de peste trei sute de metri (Dragastan 2010).  
Pe portiuni restranse in unele zone din nordul Muntelui Arnota, Cheile Costești si sectorul 
Cacova apar și depozite aparţinând Cretacicului inferior (Berriasian-Valanginian respectiv 
Barremian-Apțian). Acestea sunt dispuse peste calcarele cu aspect masiv ale Jurasicului superior. 
Dragastan (2010) a menționat pentru depozitele carbonatice Cretacic inferioare din masivul 
Buila-Vânturarița o asociație micropaleontologică cu Trocholina alpina (Leupold), 
Macroporella praturloni Dragastan, Salpingoporella anulata Carozzi, Actinoporella podolica 
(Alth), Pseudotextulariella salevensis Charollais, Brönnimann and Zaninetti, Melathokerion sp., 
Cayeuxia moldavica Frollo si Cayeuxia atanasiui Dragastan. Această asociație ar corespunde 
Berriasian-Valanginianului. Pe de altă parte Uța & Bucur (2003) au menționat câteva microfosile 
[Vercorsella hensoni (Dalbiez), Vercorsella cf. camposaurii (Sartoni and Crescenti), Charentia 
sp., Everticyclammina sp., Falsolikanella danilovae (Radoičić)] care indică prezența Barremian-
Apțianului inferior.  
Depozitele sedimentare ale Cretacicului superior sunt predominant detritice, alcatuite in mare 
parte din gresii si conglomerate și se întâlnesc in partea de est si nord-est a culmii Buila-
Vanturarita. În cadrul lor au fost identificate și descrise trei complexe sedimentare majore: 
complexul inferior Cenomanian-Turonian, complexul mediu Coniacian-Santonian si complexul 
superior Campanian-Maastrichtian (Brezoi Formation). 
 
Principalele tipuri de microfacies şi asociaţii de facies 
 
Sectiunea Vlădușca (Masivul Piatra Craiului)  
Această secțiune corespunde părţii inferioare şi medii a succesiunii de calcare albe din masivul 
Piatra Craiului. In cadrul ei au fost identificate, ca si in cazul succesiunii probate din Cheile 
Bistritei, doua asociatii de facies dominante, reprezentate prin brecii/microbrecii recifale si 
bioconstructii coral-microbiale.  
 Nivelurile de microbrecii au grosimi metrice si pot fi urmarite pe intreaga succesiune. Au 
fost identificate rudstone intraclastic-bioclastic si rudstone/grainstone bioclastic. Aceste depozite 
prezinta claste angulare si sunt slab sortate. Clastele sunt reprezentate prin bioclaste (fragmente 



de echinoderme, corali şi gastropode) si cruste coral-microbiale. Aspectul si compozitia lor 
indica un nivel scazut de transport, intr-un mediu de panta recifala.   
 Bioconstructiile din aceasta succesiune sunt alcatuite din bafflestone cu sediment intern 
wackestone peloidal, framestone cu sediment intern wackestone/packstone si bindstone cu 
organisme incrustante.  
In partea inferioara a succesiunii cele două tipuri de asociatii de facies alternează. Sedimentul 
intern al boundstone-urilor este un wackstone peloidal care conține cruste microbiale cu rol 
deosebit in stabilizarea bioconstructiilor recifale. Au fost identificate bindstone cu structuri de tip 
Bacinella-Lithocodium si framestone cu sediment intern reprezentat de wackestone peloidal-
bioclastic, in care Crescentiella morronensis este frecventă. Radiomura cautica si 
Perturbatacrusta leini apar doar in nivelurile cu framestone și sunt însoțite de Coscinophragma 
sp., Koskinobullina socialis și Calcistella jachenhausenensis. Pe lângă acestea mai apar 
fragmente de echinoderme, nuclee de amoniti, tuburi de viermi și foraminifere (Protopeneroplis 
sp., Charentia evoluta, Lenticulina sp., Lituola baculiformis).  
Partea mediana a succesiunii studiate este alcatuita predominant din rudstone intraclastic-
bioclastic. Bioconstrucțiile apar subordonat si sunt instalate peste breciile/microbreciile recifale. 
Principalele tipuri de bioclaste sunt reprezentate prin: briozoare, fragmente de corali si cruste 
microbiale. Organismele incrustante sunt subordonate, si sunt de obicei prezente ca fragmente de 
structuri bacinellide, Lithocodium si Crescentiella morronensis. Pot să apară de asemenea 
fragmente rare de Perturbatacrusta leini. Intraclastele au forme angular-subangulare fiind 
compuse din peloide legate intre ele printr-o matrice micritica.  
In partea superioara a profilului, bioconstructiile coral-microbiale redevin dominante, intercalate 
cu niveluri subțiri de rudstone peloidal bioclastic. Crescentiella morronensis, structurile 
bacinellide si Lithocodium aggregatum sunt prezente in proporții asemanatoare cu cele 
identificate in partea inferioara a profilului. În cantități mai mari apar de asemenea 
Perturbatacrusta leini si Radiomura cautica. În jurul diferitor tipuri de bioclaste cum ar fi 
spongierii sau coralii se dezvolta structuri stromatolitice cu microstructuri micritice sau 
peloidale. Unii corali prezinta fenomene de micritizare ale septelor ca rezultat al activității 
microperforatorilor. Spațiile din interiorul unor gastropode sau tuburi de viermi sunt umplute cu 
sediment geopetal. Cimenturile de tip fibros radiaxial, botroidal si blocky, sunt cele mai 
frecvente.  
Asociaţiile de facies identificate în Sectiunea Vlădușca (Masivul Piatra Craiului) sunt 
caracteristice mediilor de pantă recifală din zonele proximale ale crestei şelfului. 
 
Seciunea Cheile Bistritei (Buila-Vânturarița)  
 Succesiunea sedimentara din Cheile Bistritei este formata din pachete mari de 
brecii/microbrecii carbonatice recifale intercalate cu niveluri de bioconstructii coral-microbiale. 
Subordonat apar packstone si grainstone.  
Nivelurile de brecii/microbrecii predomină în toată succesiunea și prezintă geometrii tabulare şi 
de tip pânză. Microfaciesurile sunt reprezentate prin rudstone intraclastic-bioclastic şi grainstone 
grosier intraclastic bioclastic. Aceste faciesuri sunt alcătuite predominant din fragmente de roci 
recifale, reprezentate prin fragmente de corali, spongieri, briozoare şi intraclaste de boundstone 
coraligen-microbial, cruste microbiale stromatolitice-thrombolitice, packstone bioclastic cu 
Crescentiella morronensis. În majoritatea cazurilor, fragmentele de roci recifale au forme 
angulare până la subangulare şi prezintă dimensiuni variabile de la pietrişuri la bolovănişuri. 
Depozitele sunt slab sortate, iar dispunerea clastelor este haotică. Matricea este formată din bioclaste şi 



intraclaste carbonatice de dimensiuni arenitice până la siltice. Atât în matrice cât şi în claste a fost 
identificată o asociaţie micopaleontologică alcătuită din foraminifere [Protopeneroplis 
ultragranulata (Gorbachik), Protopeneroplis sp., Charentia evoluta (Gorbachik), Lituola 
baculiformis Schlagintweit & Gawlick, Mohlerina basiliensis (Mohler), Andersenolina alpina 
(Leupold), Troglotella incrustans Wernli and Fookes, Bulopora aff. laevis Sollas, Lenticulina 
sp., Coscinophragma sp., Ammobaculites sp.], alge calcaroase [Clypeina sulcata (Alth), 
Salpingoporella pygmaea (Gümbel), Thaumatoporella parvovesiculifera (Ranieri), 
Niponophycus ramosus Yabe and Toyama, „Solenopora” sp.), spongieri (Murania reitneri 
Schlagintweit, Neuropora lusitanica Termier, Thalamopora lusitanica Termier and Termier, 
Calcistella cf. jachenhausenensis Reitner), gastropode, bivalve, briozoare și tuburi de viermi.  
Compoziţia, granulometria şi morfometria fragmentelor de roci carbonatice, sunt argumente 
pentru atribuirea acestor depozite unor curgeri gravitaţionale. Faciesurile pun în evidenţă un 
mediu de pantă de şelf, distribuţia lor pe orizontală şi verticală caracterizând zonele marginale 
ale platformei carbonatice.  
Bioconstrucţiile apar intercalate în partea mediană și superioară a succesiunii şi sunt dezvoltate 
peste faciesurile rudstone/grainstone intraclastic-bioclastice (Fig. 5). In cadrul bioconstructiilor 
coral-microbiale au fost identificate urmatoarele sub-tipuri de microfaciesuri: bindstone 
microbial, framestone si, sporadic, bafflestone. Bioconstrucţiile sunt formate din corali spongieri, 
briozoare şi microbialite. Coralii şi spongierii sunt intens incrustati de alge [Thaumatoporella 
parvovesiculifera (Raineri)], unele microproblematice [Crescentiella morronensis (Crescenti), 
Radiomura cautica Senowbari-Daryan and Schäfer, Koskinobullina socialis Cherchi and 
Schroeder, Lithocodium aggregatum Elliott, structuri bacinellide), briozoare şi foraminifere 
incrustante. 
În cadrul bioconstrucţiilor, microbialitele au încorporat componenţii recifali (corali, spongieri, 
briozoare) şi au colonizat sedimentul intrarecifal. Microbialitele sunt descrise pe baza clasificării 
lui şi discuţiilor lui Shapiro (2000) asupra thrombolitelor. Microbialitele găsite la exteriorul 
componenţilor recifali sunt de tip stromatolitic şi thrombolitic. În microstructurile crustelor 
stromatolitice se găsesc aglutinate, alături de peloide, bioclaste şi intraclaste carbonatice cu 
dimensiuni siltice. Mezostructurile laminate sunt formate predominant din microstructuri 
grumeloase şi microstructuri laminate micritice. Mezoglomerulele prezintă forme sferoidale şi 
sunt componentele principale ale mezostructurilor glomerulate. Ele sunt compuse dintr-o 
varietate de microstructuri ce includ peloide şi fabricuri grumeloase. Microbialitele se găsesc 
frecvent în sedimentul intern dintre bioconstrucţii, fiind asociate cu spongieri, briozoare, 
cyanobacterii şi cu unele microproblematice [Crescentiella morronensis (Crescenti), Radiomura 
cautica Senowbari–Daryan and Schäfer). 
Un alt rol important în susţinerea armăturii recifale îl au cimenturile sindepoziţionale (cimentul 
fibros radiaxial) care se asociază frecvent cu microbialitele.  
Sedimentul intern dintre bioconstrucţii este reprezentat prin wackestone/packstone peloidal cu 
Crescentiella morronensis (Crescenti), packstone microbialitic bioclastic şi grainstone 
intraclastic bioclastic. În sediment se mai întâlnesc spongieri, alge ?udoteacee (Nipponophycus 
ramosus Yabe and Toyama), microproblematice [Crescentiella morronensis (Crescenti), 
Radiomura cautica Senowbari-Daryan and Schäfer, Mercierella dacica Dragastan], 
foraminifere, alge dasycladale, cyanobacterii, fragmente de moluşte, echinide, briozoare, şi 
tuburi de viermi (inclusiv Terebella sp.]. Umplutura intrarecifală, asociată cu incrustaţiile 
microbiale, exprimă rate de sedimentare scăzute, favorabile instalării şi dezvoltării 
bioconstrucţiilor. 



În cadrul crustelor microbiale, sau mai frecvent in cazul bioconstructorilor, au fost semnalate 
caracteristici bio-erozionale (perforații, micritizări). Unele goluri create prin bioeroziune au fost 
umplute cu sediment geopetal.  
Pe baza compoziţiei şi a aranjamentului textural şi structural, asociaţiile de facies descrise au fost 
interpretate ca aparţinând mediului de pantă recifală din zonele median-proximale ale crestei 
şelfului. Acest lucru este argumentat şi de asocierea cu bioconstrucţii. Predominanţa curgerilor 
gravitaţionale din succesiune pune în evidenţă paleopanta crestei şelfului.  
 
Asociaţii paleontologice şi vârsta calcarelor 
Asociatiile micropaleontologice identificate in probele din Cheile Bistritei si sectiunea Vladusca 
constau din foraminifere [Protopeneroplis ultragranulata (Gorbachik), Protopeneroplis sp., 
Charentia evoluta (Gorbachik), Lituola baculiformis Schlagintweit & Gawlick, Mohlerina 
basiliensis (Mohler), Andersenolina alpina (Leupold), Troglotella incrustans Wernli & Fookes, 
Bulopora aff. laevis Sollas, Lenticulina sp., Coscinophragma sp., Ammobaculites sp., miliolide], 
alge calcaroase [Clypeina sulcata (Alth), Salpingoporella pygmaea (Gümbel), Thaumatoporella 
parvovesiculifera (Ranieri), Niponophycus ramosus Yabe & Toyama, „Solenopora” sp.), 
organisme incrustante [Crescentiella morronensis (Crescenti), structuri bacinellide, Lithocodium 
aggregatum Elliott, Radiomura cautica Senowbari-Daryan and Schäfer, Perturbatacrusta leini 
Schlagintweit & Gawlick, Koskinobullina socialis Cherchi  Schroeder, Iberopora bodeuri 
Granier and Berthou], spongieri (Murania reitneri Schlagintweit, Neuropora lusitanica Termier, 
Thalamopora lusitanica Termier and Termier, Calcistella jachenhausenensis Reitner) şi 
(?)tuburi de viermi  (Mercierella dacica Dragastan). 
Asociaţia Clypeina sulcata, Salpingoporella pygmaea, Nipponophicus ramosus, Charentia 
evoluta, Andersenolina alpina indică, în ansamblul ei, o vârsta Jurasic superior. Faptul că în 
masivul Piatra Craiului microfosilele care indică cu certitudine Berriasianul (eventual 
Valanginianul inferior), e.g. Montsalevia salevensis (Charollais, Broennimann and Zaninetti) și 
Selliporella neocomiensis (Radoičić) apar la niveluri situate peste cele studiate în această lucrare 
reprezintă un argument în plus că depozitele carbonatice studiate aparțin Kimmeridgian-
Tithonianului. Asociații similare au fost descrise din intervalul Kimmeridgian-Tithonian din 
România de către Bucur et al. (2010). 
 
Organisme incrustante şi structuri microbiale 
Asociatiile de organisme incrustante identificate in sectiuniile studiate în masivele Buila-
Vanturarita si Piatra Craiului sunt variate taxonomic, cei mai importanți și abundenți 
reprezentanți fiind menţionaţi în continuare. 
Crescentiella morronensis (Crescenti)  
Crescenti (1969) considera Tubyphites morronensis  ca un organism incrustant alcatuit din 
corpuri cilindrice micritice cu diametre variabile formate din “densely packed micritic 
envelopes” de forme concentrice. Ulterior, acest organism enigmatic a fost mentionat in multe 
studii in care a fost descris in general ca o structura cu un ochi sparitic central marginit de cateva 
straturi micritice, pozitia lui sistematica făcând obiectul unor dezbateri.  
 In cadrul unui studiu mai complex, Senowbary–Daryan et al (2008) descriu acest taxon 
ca reprezentând simbioza intre un foraminifer nubeculariid si cianofiacee. El prezinta o structura 
tipic cyanofiacee a cortexului care se dezvoltă in jurul unor tuburi in forma de amfore, 
reprezentand camerele foraminiferului. Anvelopele micritice care alcătuiesc cortexul pot sa 



evolueze si in jurul unor nuclee diferite cum ar fi mici fragmente de bivalve sau tuburi cu pozitii 
sistematice incerte. 
 In probele colectate din ambele zone studiate de noi, acest taxon este foarte abundent in 
componenta crustelor microbiale, majoritatea specimenelor prezentând structurile tipice 
mentionate de Senowbary–Daryan et al. (2008). Structuri asemănătoare cu cele de tip 
Crescentiella (e.g. Labes atramentosa Eliašova, Fig. 10e-f) au fost de asemenea observate.  
Spre deosebire de marea majoritate a micro-encrusterilor identificati in ambele profile, C. 
morronensis poate sa apara sub forma unor structuri izolate in afara altor cruste microbiale. 
Crescentiella morronensis are o distribuție stratigrafică cuprinsă între Oxfordian și Barremian cu 
un apex în Kimmeridgian-Tithonian. Acest microencruster a fost descris pentru prima data de 
catre Crescenti (1969) din calcare Tithoniene din Italia, Munții Apenini Centrali. Alte depozite 
carbonatice caracterisitce domeniului Tethysian unde a mai fost amintit acest microencruster 
sunt: calcare Kimmeridgiene din Portugalia, bazinul Lusitanian, calcare Jurasic Superioare din 
Spania de Sud calcare de vârstă Jurasic superior din Germania, Southern Frankenalb şi Western 
Molase Basin, calcare de vârstă Tithonian superior-Berriasian inferior din Austria, Plassen 
Carbonate Platform, Northern Calcareous Alps, calcare Tithoniene de Štramberk din Cehia, 
calcarele Oxfordian Superioare din Carpații Polonezi, calcarele de tip Štramberk din Polonia, 
calcare Kimmeridgian-Tithoniene din România, Carpații Orientali, zona Bicaz şi zona Căprioara-
Pojoga, Muntii Trascau, calcare Tithoniene din Sicilia, Madonie Mountains (Senowbari-Daryan 
et al. 2008), calcare Jurasic Superioare din Grecia, Peninsula Chalikidiki, calcare Valanginian 
inferioare din Kosovo regiunea Mirdita.  
 Koskinobullina sociallis Cherchi & Schroeder  
Pe langa ocurenta sa tipica in crustele microbiale, Koskinobullina sociallis este comună și in 
structuri oncoidale.  Unii autori au considerat că acest micro-organism are o pozitie sistematica 
incerta. Iniţial (Cherchi & Schroeder, 1979), K. socialis a fost atribuită algelor. Helm et al. 
(2003) au descris Koskinobullina socialis ca fiind formată din camere hemisferice cu pereți 
calcitici, aranjate în folii multilamelare incrustante. Astfel de cruste (colonii de mici indivizi 
veziculari) se pot dezvolta pe substraturi diferite. 
 In probele noastre, Koskinobullina sociallis a fost identificată in cadrul crustelor 
microbiale, frecvent asociată cu alte forme incrustante sau structuri microbiale legand si 
consolidand faciesurile coral-microbiale. În comparație cu alte microorganisme incrustante acest 
taxon nu dezvolta structuri de dimensiuni mari, dar in asociatie cu Lithocodium aggregatum, 
structuri de tip Bacinella irregularis sau cu Crescentiella, poate forma cruste dense in cadrul 
calcarelor de tip Stramberk din masivele Buila-Vânturarița si Piatra Craiului. 
 Koskinobullina socialis este un encruster larg răspândit și a fost descris din mai multe 
zone ale arealului Tethysian. Prima descriere le aparține lui Cherchi and Schroeder (1979) care 
semnalează prezența acestui microencruster în calcare Barremiene din Sardinia. Alte ocurenţe 
sunt: calcare oxfordian-tithoniene din Germania, Munții Süntel, calcare de vârstă Tithonian-
Beriassian inferior din Austria, Northern Calcareous Alps, calcare de vârstă Tithonian-Beriassian 
din Carpații Polonezi, calcare de vârstă Beriassian-Valanginian din România, Carpații Orientali, 
masivul Hăghimaș (Bucur et al. 2011), calcare de vârstă Kimmeridgian-Tithonian din România, 
Carpații Meridionali, masivul Buila-Vânturarița (Uță and Bucur 2003), Muntii Trascau calcare 
de vârstă Valanginian inferior din Kosovo, regiunea Mirdita, calcare Jurasic Superioare-Cretacic 
Inferioare din Japonia, insula Shikoku. 
Lithocodium aggregatum Elliott  



Lithocodium aggregatum a fost descris de Elliott (1956) și atribuit algelor codiacee. Leinfelder et 
al (1993) a considerat această formă ca aparținând unui organism incrustant cu o cavitate centrala 
si o parte externa continand filamente radiale sau bifurcate. Apartenența sistematică a acestui 
taxon a fost mult dezbătută în ultimele decenii. Camoin & Maurin (1988) şi apoi Riding (1991) 
admit posibiliatea unei origini microbiene. Schmid & Leinfelder (1995, 1996) au atribuit 
Litohocodium  foraminiferelor incrustante loftusiacee, iar Koch et al. (2002) spongierilor. 
Cherchi and Schroeder (2006) l-au atribuit unor  structuri calcimicrobiale coloniale (colony of 
calcified cyanobacteria). Recent (Schlagintweit et al. 2010) L. aggregatum este considerat ca o 
alga verde „ulotrichalean”. Originea non-microbiala a acestui micro-organism este argumentata 
de lipsa microfabricurilor microbiale laminate, grumeloase sau peloidale.  
In cadrul probelor colectate din Cheile Bistriței (masivul Buila-Vânturarița) si Profilul Vlădușca 
(masivul Piatra Craiului), L. aggregatum este frecevent asociat cu structuri de tip bacinellid si 
alte microorganisme incrustante (e.g. Troglotella incrustans), cu care dezvoltă cruste complexe 
in cadrul bioconstructiilor coraligen-microbiale.  
Lithocodium aggregatum este cunoscut în depozite Jurasic Superioare-Cretacic Inferioare din 
întreg arealul Tethysian, din Maroc până în Japonia. Revizuirea sistematică efectuată de 
Schlagintweit et al (2010) se bazează pe exemplare identificate în calcarele apțiene din bazinul 
Maestrat, Spania. Elliott (1956) îl descrie pentru prima dată din calcare Cretacic inferioare 
interceptate în foraje din Irak, lângă Basra. Senowbary-Darian (1984) menționează acest 
microorganism în calcare Triasic Superioare din Sicilia. Ocurența acestui microorganism este 
menţionată în lucrări care fac referire și la alte depozite carbonatice din arealului Tethysian: 
calcarele Kimmeridgiene din Portugalia, bazinul Lusitanian, calcarele Kimmeridgian-Tithoniene 
din Spania, Cordiliera Betică, calcarele Apțiene din Spania, regiunea Teruel, calcarele 
Oxfordiene din NV Germaniei, Munții Süntel, calcarele Beriassian-Valanginiene din România, 
Carpații Orientali, Masivul Hăghimaș (Bucur et al. 2011), Muntii Trascau (Săsăran 2006), 
calcarele Valanginiene din Kosovo, zona Mirdita, calcarele Apțian inferioare din Omanul de 
Sud, calcarele Apțian Superioare din India, zona Khalsi, calcarele Cretacic inferioare din China, 
zonele Xainza și Bangon.    
Structuri de tip Bacinella irregularis Radoičić  
Bacinella irregularis a fost descrisă de Radoičić (1959) din depozitele barremian-apţiene ale 
Dinaridelor (Bosnia). Unii autori atribuie acestor structuri alcătuite dintr-o rețea de filamente 
micritice ale cărei spații interioare sunt umplute cu calcit, o origine microbiană. Recent 
(Schlagintweit et al., 2010), denumirea a fost restrânsă doar la anumite structuri care corespund 
descrierii tip  și care sunt atribuite unor alge euendolitice cu talul alcătuit din filamente cilindrice 
care perforează unele bioclaste reprezentate de corali sau cruste de Lithocodium aggregatum. 
Specimenele intalnite in probele noastre aparţin mai degrabă  structurilor de tip bacinellid, 
respectiv unor structuri asemănătoare cu Bacinella dar care nu corespund întrutotul descrierii şi 
ilustrarii originle. Astfel de structuri sunt foarte frecvente în depozite de vârstă Jurasic Superior-
Cretacic Inferior din întreg arealul Tethysian. Borza (1975) si Senowbari-Daryan (1984) descriu 
structuri de tip Bacinella de vârstă Triasic Superior din Carpații Vestici, Slovacia, respectiv din 
Sicilia. Dupraz and Strasser (1999) menționează aceste structuri într-o lucrare referitoare la 
calcarele de vârstă Oxfordian Superior din Germania, Munții Süntel. Într-un articol referitor la 
Platforma carbonatică Jbel Bou Dahar din Maroc, Scheibner and Reijmer (1999) amintesc 
prezența structurilor de tip Bacinella care formează frecvent asociații cu cruste de tip 
Lithocodium. Alte depozite carbonatice specifice arealului Tethysian de unde s-au descris astfel 
de structuri sunt: calcarele oxfordiene din Franța, regiunea Pagny sur Meuse calcarele de vârstă 



Kimmeridgian inferior din Franța, Munții Jura, calcarele Tithoniene din Cehia, calcarele de 
vârstă Apțian din Slovenia, Muntele Sabotin, calcarele Kimmeridgian-Tithoniene din România, 
Carpații Meridionali, masivul Buila-Vânturarița (Uța and Bucur 2003), calcarele Beriassian-
Valanginiene din România, Carpații Orientali, masivul Hăghimaș ( Bucur et al. 2011), Muntii 
Trascau (Sasaran 2006), calcarele Albiene din NE Irakului, calcarele Apțian superioare din atoli 
din Pacific.      
Perturbatacusta leini Schlagintweit & Gawlick  
Acest organism incrustant a fost recent descris de Schlagintweit and Gawlick (2011) din 
platforma carbonatica Plassen Jurasic superioara a Alpilor Calcarosi de Nord,  şi prezintă mari 
asemanari cu Radiomura cautica Senowbari-Daryan & Schäfer. Se deosebește de acesta prin 
faptul că dezvoltă o structură labirintică cu tuburi sau camere interconectate, de dimensiuni 
variabile, care frecvent posedă terminații rotunjite, şi nu are perete fibros. Pereţii camerelor sunt 
alcătuiţi din microsparit şi prezintă la interior o bordură micritică. Scheletul său prezintă 
similarități cu un tip de spongier izonoid, având un sistem de canale fără segmentare 
(Schlagintweit et al. 2011). În probele colectate de noi din cele două regiuni, Perturbatacrusta 
leini apare în cruste, fiind asociată cu numeroși alți encrusteri precum Calcistella 
jachenhausenensis, structuri de tip Lithocodium şi Bacinella, sau Koskinobullina socialis. 
Radiomura cautica Senowbari-Daryan & Schäfer 
Conform descrierii lui Senowbari–Daryan and Schäfer (1979), acest organism este compus din 
cateva camere hemisferice sau sferice cu pereti netezi la interior. Camerele sunt foarte rar 
interconectate. In general, camerele au dimensiuni similare în cadrul unui individ, umplutura lor 
fiind in cele mai multe cazuri micro-sparitica. Peretele exterior al camerei este alcătuit din calcit 
fibros, fibrele avand o orientare perpendiculara pe peretii camerelor. Radiomura cautica are o 
poziție sistematică incertă, deși unii autori au propus o afiliere la spongieri. 
Specimenele de Radiomura cautica  semnalate in probele prelevate din Cheile Bistritei si Valea 
Vladusca, au dimensiuni relativ mici, pana la cativa mm. Camerele sunt ovoidale sau rotunde. 
Aceste camere sunt de dimensiuni uniforme și nu sunt conectate între ele decât arareori. De 
obicei camerele sunt umplute cu ciment sparitic. Radiomura cautica are o participare moderată în 
cadrul bindstone-urilor recifale alături de ceilalți micro-encrusteri.  
 Senowbari-Daryan and Schäfer (1979) mentioneaza acest taxon pentru prima data in depozitele 
Rhaetian superioare din Alpii Calcarosi de Nord (Austria). Ulterior, Senowbari-Daryan (1984) 
descrie acest microorganism din calcare Triasic Superioare din Sicilia. Prezența acestui 
microencruster în calcarele Jurasic inferioare din Maroc, platforma Jbel bou Dahar este 
semnalată de către Scheibner and Reijmer (1999). Ocurenta sa este foarte comuna in calarele 
recifale din Romania şi Austria.  
Alți micro-encrusteri 
Pe langa organismele micro-incrustante mentionate anterior, au fost semnalați și alți câțiva 
taxoni importanți în crustele microbiale din depozitele bioconstruite ale masivelor  Buila-
Vânturarița si Piatra Craiului: Calcistella jachenhausenensis Reitner, Coscinophragma sp., 
Thaumatoporella parvovesiculifera Ranieri, Labes atramentosa Eliašova, Iberopora bodeuri 
Granier & Michaud, Murania reitneri, Neuropora lusitanica Termier, Thalamopora lusitanica 
Termier & Termier, Mercierella dacica Dragastan. 
 
Structuri microbiale 
Flügel (2004) definește trei tipuri de structuri microbiale în funcție de gradul de participare a 
diferitelor elemente componente: microstructuri peloidale, microstructuri laminitice și 



microstructuri dense. Existența microstructurilor peloidale este legată de prezența fabricurilor 
thrombolitice. După modul de dispunere a peloidelor, fabricurile thrombolitice se pot diviza la 
rândul lor în poorly structured thrombolites, pure clotted thrombolites sau layered thrmobolites 
care fac deja trecerea spre microstructurile laminitice. După Leinfelder (1993) thrombolitele sunt 
compuse exclusiv din structuri peloidale. Riding (1991) arată că thrombolitele prezintă o matrice 
compusă din cruste peloidale în care pot fi incluse fragmente de organisme recifale. Existența 
microstructurilor laminitice se leagă de prezența stromatolitelor care pot fi compuse fie din 
peloide (stromatolite peloidale) fie din lamine micritice provenite cel mai probabil din activitatea 
microbiană. Fabricurile stromatolitice pot să apară împreună cu fabricuri thrombolitice formând 
structuri ce pot să prezinte un anumit grad de laminație.  
În probele din cele două regiuni studiate structurile microbiale sunt prezente, însă într-o proporție 
mai mică decât organismele incrustante. În secțiunea din Cheile Bistriței (masivul Buila-
Vânturarița) predomină mezostructurile thrombolitice formate din microstructuri peloidale. 
Subordonat apar stromatolite peloidale formate din microstructuri laminitice. La nivelul secțiunii 
Vlădușca (masivul Piatra Craiului) au fost identificate mezostructuri glomerulate (clotted 
mesostructure), reprezentate prin mezoglomerule (mesoclots), cu forme variind de la simpli 
sferoizi, la mase poli-lobate. Mezoglomerulele sunt compuse dintr-o varietate de microstructuri 
ce includ peloide şi fabricuri grumeloase. Asociat acestor structuri mai apar mezostructuri 
laminitice (stromatolitice) formate din microstructuri grumeloase şi microstructuri laminitice 
micritice. În compoziția stromatolitelor sunt incluse uneori şi alte organisme incrustante. 
Discuţii 
Studii recente asupra calcarelor Jurasicului superior au reliefat faptul ca asociatiile recifale care 
sunt bogate în general în microbialite şi organisme incrustante, nu dezvolta in mod normal 
morfologii distincte asemenea recifelor coraligene. Pornind de la aceste constatare Leinfelder et 
al. (2002) au separat recifele dominate de microbialite dintre alte tipuri comune domeniului 
tethysian în Jurasicul superior. 
 Generarea numeroaselor tipuri de structuri cum ar fi stromatolitele, crustele 
thrombolitice, umpluturile de goluri, fabricurile micritice dense sau peloidale, acompaniate de 
numeroase tipuri de cruste, reprezinta principala caracteristica a activitatii microbiale in cazul 
calcarelor recifale din masivele Buila-Vanturarita si Piatra Craiului. Chiar daca mulţi dintre 
micro-encrusterii care participă la formarea crustelor microbiale din calcarele Jurasicului 
superior sunt destul de bine cunoscute, unele forme rămân încă mai puţin înţelese, îndeosebi sub 
aspectul apartenenţei lor sistematice. Sudiul acestora a făcut obiectul mai multor lucrări în 
ultimele decenii. 
Succesiunile analizate din Piatra Craiului şi Buila-Vânturariţa sunt alcătuite din niveluri groase 
de rudstone recifal intercalat cu boundstone coraligen - microbian.  În succesiunea carbonatică 
din Cheile Bistritei, faciesurile predominante sunt date de breciile şi microbreciile recifale. 
Bioconstrucţiile apar intercalate în partea mediană și superioară a succesiunii şi sunt instalate şi 
dezvoltate pe faciesurile breciilor carbonatice. După cum se poate observa din descrierea dată 
bioconstrucţiilor, acestea nu au ajuns să realizeze prin sudare o armătură verticală de mari 
proporţii, care să explice paleopanta recifală. Paleopanta şelfului este pusă pe seama geometriei 
subasmentului moştenit pe care s-a format platforma carbonatică. În cazul nostru, crustele 
microbiale şi uneori cimenturile sindepoziţionale, au avut rolul de stabilizare şi legare a 
faciesurilor de pantă. Ulterior, substratul a devenit stabil şi favorabil instalării nivelurilor cu 
bioconstrucţii coraligen-microbiale. Faciesurile grosiere recifale (brecii/microbrecii) pun în 
evidenţă instabilitatea pantei crestei şelfului (= shelf-crest slope). În succesiunea carbonatică din 



Vladusca (Piatra Craiului) evoluţia pe verticală a asociaţiilor de facies pune în evidenţă o trecere 
gradată de la medii de pantă recifală, la medii de creastă recifală, şi indică progradarea 
platformei carbonatice în timpul Jurasicului superior. 
 Cum se poate observa din diagramele de distributie a principalelor organisme incrustante  
care apar în depozitele carbonatice probate din Buila-Vanturarita si Piatra Craiului, Crescentiella 
morronensis are participarea procentuală cea mai mare în componența crustelor microbiale. 
Crescentiella incrusteaza frecvent bioclaste precum corali, briozoare, foraminifere și are rol 
semnificativ in stabilizarea sedimentelor din medii deschise. Lithocodium aggregatum, apare 
singur sau asociat cu structuri bacinellide formand cruste care apar in mod special pe fragmentele 
de corali. Acești microencrusteri sunt de obicei limitați la medii putin adanci. În boundstone-
urile recifale din Piatra Craiului apar de asemenea alte organisme incrustante ca Radiomura 
cautica, Perturbatacrusta leini si Koskinobullina socialis.   
Concluzii 
Depozitele carbonatice Jurasic superioare din masivele Piatra Craiului şi Buila-Vanturarita sunt 
in alcatuite in principal din calcare recifale cu aspect masiv, la alcatuirea carora pe langa corali 
mai participa o importanta si variata gama de cruste si structuri microbiale. ). În aceste calcare 
apare o gamă largă de cruste microbiale si organisme incrustante, de la structuri stromatolito-
thrombolitice, fabricuri grumelos-peloidale, cruste micritice, umpluturi de goluri, la o variata 
gama de microencrusteri (Radiomura cautica, Perturbatacrusta leini, Koskinobullina socialis, 
Iberopora bodeuri, Crescentiella morronensis, Lithocodium aggregatum, structuri bacinellide).  
Asociatiile de alge calcaroase si foraminifere bentonice identificate in probele prelevate din 
ambele regiuni au permis stabilirea varstei acestor depozite. Calcarele din masivul Buila-
Vânturarița sunt Kimmeridgian-Tithoniene iar calcarele din masivul Piatra Craiului sunt 
Kimmeridgian-Berriasiene-?Valanginian inferiare. Analizele de microfacies impreuna cu 
asociatiile taxonomice identificate in probele din Buila Vanturarita si Piatra Craiului, indica 
medii depozitionale similare pentru depozitele Jurasicului superior din aceste doua zone. 
Distribuţia faciesurilor şi asociaţiilor de facies în cadrul secvenţelor carbonatice de la Buila-
Vânturarița, pune în evidenţă un mediu de pantă şi de margine de şelf extern. În partea bazală şi 
superioara a succesiunii din Piatra Craiului, asocierea bioconstrucţiilor cu depozitele formate 
prin curgeri gravitaţionale pune în evidenţă un mediu de pantă de şelf din lungul flancurilor 
externe ale platformei carbonatice. Spre partea superioară a succesiunii, bioconstrucţiile sunt 
dominante şi conţin un sediment intern de tip grainstone bioclastic intraclastic, ceea ce subliniază 
un mediu cu o hidrodinamică ridicată, probabil deasupra bazei valurilor. Structurile de tip 
Bacinella asociate bioconstrucţiilor din partea superioară a succesiunii evidenţiază adâncimi din 
ce în ce mai mici ale mediului depoziţional. Pe baza datelor prezentate se poate concluziona că 
există o trecere gradată de la faciesuri de pantă de şelf la faciesuri de margine de şelf ale 
platformei carbonatice. 
Pe baza acestor caracteristici, depozitele studiate se incadreaza in mare parte in ceea ce a fost 
definit ca ,,cement microencruster-boundstones”. Ocurenta în cantitate relativ mare a acestor 
tipuri de organisme și structuri poate fi explicata prin rate de sedimentare scazute. Cu cat mai 
abundenta este cantitatea de cruste microbiale in componenta biotica din cadrul recifelor, cu atat 
mai mica ar trebui sa fie rata de sedimentare. Crustele microbiale au jucat un rol cheie in 
modelarea morfologiei recifelor Jurasic superioare. Prin structurile si trasaturile lor, aceste 
structuri sugerează că s-au dezvoltat posibil sub diferite condiții de batimetrie, energie a apei, 
salinitate si nutrienti.  



Depozitele microbiale au jucat un rol important în dezvoltarea bioconstrucţiei. Ele au stabilizat 
pantele platformei carbonatice şi au furnizat un suport pentru dezvoltarea bioconstrucţiilor. Tot 
ele, alături de o serie de microorganisme incrustante, au fortificat armătura recifală.  
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Importanţa stratigrafică a foraminiferelor bentonice şi a algelor calcaroase din Masivul 
Piatra Craiului şi tranziţia Jurasic-Cretacic în cadrul unei platforme carbonatice. 
 
Unităţi litostratigrafice 
Caracteristicile texturale şi sedimentologice au fost folosite pentru a defini trei intervale 
litostatigrafice (I-III) în cadrul succesiunii studiate  
Intervalul litostratigrafic I include primii 290 m ai succesiunii. Această unitate este constituită 
din alternanţe de biocnstrucţii coraligen-microbiale şi depozite de tip rudstone. Nivele de tip 
rudstone conţin organisme incrustante [Crescentiella morronensis (CRESCENTI), 1969], alge 
dasycladale şi fragmente de echinoderme. Coralii sunt incrustaţi de structuri de tip 



Lithocodium/Bacinella. Caracteristicile sedimentologice ale acestui interval litostratigrafic au 
fost descrise în detaliu de către  Pleş et al. (2013).  
Intervalul litostratigrafic II include pachetul de roci carbonatice cuprins între 290 şi 408 m 
grosime stratigrafică. Principalul tip de microfacies este un grainstone grosier bioclastic-
intraclastic cu gastropode, alge dasycladale, spongieri, fragmente de echinoderme şi 
foraminifere. Intraclastele sunt reprezentate prin galeţi negri de dimensiuni milimetrice sau 
centimetrice. Unii dintre aceştia prezintă o structură brecioasă şi sunt constituiţi din bioclaste 
înnegrite care sunt înglobate într-o matrice micritică, pigmentată cu materie organică.  
Intervalul biostratigrafic  III cuprinde partea mediană şi superioară a depozitelor carbonatice din 
Masivul Piatra Craiului (408-880 m). În ceea ce priveşte faciesurile, se constată o disupunere 
alternantă între nivele de tip wackestone-packstone peloidal şi mudstone omogen cu noduli de 
cyanobacterii Totuşi, anumite nivele sunt definite de prezenţa unor faciesuri de tip packstone-
grainstone bioclastic. Aceste conţin alge dasycladale şi foraminifere. 
 
Biostratigrafia tranziţiei Jurasic Superior-Cretacic Inferior 
S-au definit trei intervale biostratigrafice (A-C) în cadrul succesiunii carbonatice de vârstă 
Jurasic Superior-Cretacic Inferior din Masivul Piatra Craiului. Aceste intervale au fost 
diferenţiate pe baza ocurenţei diferitelor specii de foraminifere şi alge dasycladale. 
 
Intervalul biostratigrafic A (Kimmeridgian–Tithonian Inferior) 
Primul interval conţine următoarele specii de alge şi foraminifere: Salpingoporella pygmaea 
(GÜMBEL, 1891) Clypeina sulcata (ALTH, 1882), Campbeliella striata (CAROZZI, 1954), 
Steinmanniporella kapelensis (SOKAČ & NIKLER, 1973), Petrascula bursiformis (ETALLON, 
1859), Neoteutloporella socialis (PRATURLON, 1963), Salpingoporella annulata CAROZZI, 
1953, Nodosaria sp., Lenticulina sp., Mohlerina basiliensis (MOHLER, 1938), Frentzenella 
involuta (MANTSUROVA & GORBATCHIK), 1982, Bramkampella arabica REDMOND, 
1964, Everticyclammina praekelleri BANNER & HIGHTON, 1990, Labyrinthina mirabilis 
WEYNSCHENK, 1951, Lituola baculiformis SCHLAGINTWEIT & GAWLICK, 2007, 
Redmondoides lugeoni (SEPTFONTAINE, 1977), Neokilianina rahonensis (FOURY AND 
VINCENT, 1967), Parurgonina caelinensis CUVILLIER, FOURY & PIGNATTI MORANO, 
1968. Ansamblul micropaleontologic identificat în acest interval   (0-410 m) este caracteristic 
intervalului Kimmeridgian-Tithonian Inferior. Deşi unele specii de alge (e.g. Salpingoporella 
pygmaea or Clypeina sulcata) cunosc o distribuţie stratigrafică largă, marea majoritate a 
taxonilor sunt utili din punct de vedere biostratigrafic.  
Salpingoporella pygmaea se cunoaşte din roci carbonatice de vârstă Bajocian-Apţian  şi este 
frecvent întâlnită la nivelul Jurasicului Superior (Kimmeridgian–Tithonian).  
Clypeina sulcata este caracteristică intervalului Kimmeridgian-Berriasian fiind descrisă frecvent 
din depozite de vârstă Kimmeridgian–Tithonian.  
Campbeliella striata a fost menţionată de către diverşi autori din depozite de vârstă 
Kimmeridgian–Berriasian inferior. Totuşi, este frecvent întâlnită în depozite de vârstă 
Kimmeridgian-Tithonian. 
Petrascula bursiformis şi Neoteutloporella socialis sunt două specii de alge comune în Jurasicul 
superior. Au fost identificate în numeroase locaţii cu depozite de vârstă Kimmeridgian–Tithonian 
din arealul Tethysian. 
Steinmanniporella kapelensis este o specie rară cunoscută doar din depozite de vârstă Tithonian 
(Mircescu et al., 2014).  



În ceea ce priveşte speciile de foraminifere, Neokilianina rahonensis, Parurgonina caelinensis şi 
Labyrinthina mirabilis reprezintă taxonii cei mai importanţi din punct de vedere biostratigrafic 
pentru acest interval. Au fost descrişi în principal din strate de vârstă Kimmeridgian-Tithonian.  
Întreg ansamblul micropaleontologic identificat în acest interval biostratigrafic este caracteristic 
pentru Kimmeridgian-Tithonian Inferior. Deşi unele specii de foraminifere (P. caelinensis, N. 
rahonensis and L. mirabilis) sunt cunoscute din Oxfordianul superior. In Masivul Piatra Craiului 
nivelele de vârstă Oxfordian sunt reprezentate prin radiolarite  (Beccaro & Lazăr, 2007) care sunt 
localizate imediat sub calcarele intervalului biostratigrafic A. Marea majoritate a speciilor de 
microfosile (S. pygmaea, C. sulcata, P. bursiformis, R. lugeoni, E. praekelleri, C. alpinus, M. 
basiliensis) reprezintă specii tipice pentru intervalul Kimmeridgian-Tithonian. Atribuim prin 
urmare, acestui interval, vârsta Kimmeridgian-Tithonian Inferior. Marea majoritate a taxonilor 
amintiţi nu sunt cunoscuţi din depozite mai vechi decât Kimmeridgianul inferior. Mai mult, 
prezenţa algei Steinmanniporella kapelensis şi a unor specii de sclerospongieri (Calcistella 
jachenhausenensis, Neuropora lusitanica and Thalamopora lusitanica) confirmă vârsta 
Tithonian a părţii superioare a intervalului biostratigrafic A.  
 
Intervalul biostratigrafic B (Tithonian Superior–Berriasian Inferior) 
În cadrul intervalului biostratigrafic C, algele dasycladale sunt mai puţine ca număr de specii în 
comparaţie cu foraminiferele.). Următoarele specii au fost identificate în acest interval: 
Salpingoporella annulata CAROZZI, 1953, Clypeina parasolkani FARINACCI & RADOIČIĆ, 
1991, Selliporella neocomiensis RADOIČIĆ, 1963, Bulbobaculites sp., Pseudocyclammina 
lituus (YOKOYAMA, 1890), Rectocyclammina sp. HOTTINGER, 1967, cf. Anchispirocyclina 
lusitanica (EGGER, 1902), Pseudotextulariella courtionensis BRÖNNIMANN, 1966.  
Clypeina parasolkani a fost descrisă din depozite de vârstă Tithonian Superior-Berriasian din 
Turcia (Pontide). Prezenţa sa este comună în depozite similare din  Sardinia, Italia (Apennini), şi 
Elveţia .  
Selliporella neocomiensis este foarte comună în depozite carbonatice de apă puţin adâncă de 
vârstă Berriasian. 
Anchispirocyclina lusitanica a fost descrisă în principal din depozite de vârstă Tithonian 
Superior-Berriasian . 
Pseudotextulariella courtionensis este un  foraminifer Berriasian întâlnit în depozite Cretacic 
Inferioare din Elveţia, Franţa  şi Spania (Pyrenees).  
Pseudocyclammina lituus are o distribuţie tipică intervalului Kimmeridgian-Valanginian Inferior 
şi este foarte comună în depozite de vârstă  Tithonian–Berriasian. 
Limita Tithonian-Berriasian nu poate fi localizată cu precizie în cadrul intervalului biostratigrafic 
B. Ansamblul micropaleontologic din cadrul acestui interval stratigrafic indică pur şi simplu doar 
o tranziţie graduală între Jurasicul Superior şi Cretacic Inferior.. 
Prima ocurenţă a foraminiferului cf. Anchispirocyclina lusitanica este menţionată la baza 
intervalului biostratigrafic B. Acest foraminifer este asociat cu Clypeina parasolkani şi 
Pseudocyclammina lituus,. Tranziţia spre Berriasian este indicată de prima ocurenţă a algei 
Seliporella neocomiensis şi as foraminiferului Pseudotextulariella courtionensis. Astfel, partea 
superioară a intervalului biostratigrafic B poate fi atribuită Berriasianului inferior (Granier şi 
Bucur, 2011) 
 
Intervalul biostratigrafic C  (Berriasian Superior-Valanginian Inferior) 



Asemenea intervalului B, în intervalul C, numărul speciilor de foraminifere îl depăşeşte pe cel al 
speciilor de alge dasycladale. Principalele microfosile sunt reprezentate prin : Pseudocymopolia 
jurassica (DRAGASTAN, 1968), Salpingoporella praturloni (DRAGASTAN, 1978), 
Pseudocyclammina lituus (YOKOYAMA, 1890), Everticyclammina kelleri (HENSON, 1948), 
Coscinoconus campanellus (ARNAUD-VANNEAU, BOISSEAU & DARSAC), 1988, 
Coscinoconus cherchiae (ARNAUD-VANNEAU, BOISSEAU & DARSAC), 1988, 
Nautiloculina cf. bronnimanni (ARNAUD-VANNEAU & PEYBERNÈS), 1978, Montsalevia 
salevensis (CHAROLLAIS, BRÖNNIMANN & ZANINETTI), 1966, Scythiolina sp. , 
Paracoskinolina? jourdanensis FOURY & MOULLADE, 1966, Pfenderina neocomiensis 
(PFENDER, 1938), Freixialina planispiralis RAMALHO, 1969, and Protopeneroplis 
ultragranulata (GORBATCHIK, 1971).  
Algele dasycladale (Pseudocymopolia jurassica, Salpingoporella praturloni) sunt rare. Au fost 
identificate într-un nivel distinct localizat las partea superioară a acestui interval stratigrafic. 
Foraminiferele (Protopeneroplis ultragranulata, Paracoskinolina? jourdanensis, Pfenderina 
neocomiensis, Coscinoconus cherchiae, Coscinoconus campanellus, Nautiloculina cf. 
bronnimanni, Montsalevia salevensis) sunt abundente în cadrul aceluiaşi nivel.  
Pseudocymopolia jurassica şi Salpingoporella praturloni se cunosc din depozite de vârstă 
Berriasian–Valanginian.  
Protopeneroplis ultragranulata cunoaşte o distribuţie stratigrafică largă (Tithonian Mediu-
Barremian) cu un maxim de dezvoltare în Berriasian-Valanginian.  
Paracoskinolina? jourdanensis a fost descrisă pentru prima dată din depozite de vârstă 
Barremian inferior. Totuşi, prezenţa sa este foarte comună în depozite de vârstă Berriasian 
Superior-Valanginian în asociaţie cu Pfenderina neocomiensis.  
Montsalevia salevensis este cunoscută din depozite de vârstă Valanginian din Europa.  
Coscinoconus cherchiae şi Coscinoconus campanellus sunt două specii întâlnite frecvent în 
depoizite de vârstă Beriasian superior-Valanginian inferior  din Italia, Serbia, România (, şi 
Bulgaria.   
În concluzie, ansamblul micropaleontologic din intervalul biostratigrafic C indică o vârstă 
Berriasian superior-Valanginian inferior. Totuşi, poziţia exactă a limitei Berriasian-Valanginian 
Inferior este dificil de estimat. 
 
Consideraţii asupra paleomediului pe baza foraminiferelor bentonice şi ale algelor 
dasycladale 
 Diversitatea şi abundenţa speciilor de foraminifere sunt influenţate de condiţţile de paleomediu 
existente (nutrienţi, oxigenul din apa mării şi energia valurilor). Succesiunea Jurasicului 
Superior-Cretacicului Inferior din Masivul Piatra Craiului Conţine foraminifere bentonice. 
Foraminiferele planctonice lipsesc deoarece mediul depoziţional este asociat cu zone de margine 
de platformă sau platformă internă unde foraminiferele bentonice se dezvoltă în condiţii optime. 
Partea inferioară a succesiunii carbonatice, corespunzătoare intervalului litostratigrafic I este 
alcătuită din alternanţe de rudstone recifal respetiv boundstone coraligen-microbial. Se constată o 
tranziţie distinctă de la zone de pantă recifală către medii de creastă recifală, unde biocnstrucţiile 
devin predominante. Materialul carbonatic era transportat din aceste zone de creastă recifală 
către o pantă recifală de mediu mai adânc unde principalele bioclaste sunt alcătuite din fragmente 
de corali şi echiunoderme (Ples et al. 2013). Intervalul litostratigrafic I (0-289 m) conţine 
Lenticulina sp., Nodosaria sp.) şi alte specii de foraminifere caracteristice pentru partea 
inferioară şi mediană a intervalului biostratigrafic A. Acestea sunt asociate cu fragmente de 



amoniţi juvenili şi organisme incrustante (mai ales Crescentiella morronensis). Prezenţa speciei 
Lenticulina sp. în asociaţie cu alte bioclaste indică un mediu marin deschis de adâncime 
moderată. Intervalul litostratigrafic II (290-408 m) conţine foraminifere din partea superioară a 
intervalului biostratigrafic A. Neokilianina rahonensis şi Parurgonina caelinensis înregistrează o 
creştere graduală a numărului de specimene între 290-340 m. Numărul specimenelor este mai 
mare la 340 m comparativ cu ocurenţa lor izolată 50 m mai jos. Această creştere treptată a 
numărului de specimene (în succesiune verticală) este asociată cu o scădere treptată a adâncimii 
mediului depoziţional. Aceste foraminifere au fost identificate în depozite de tip grainstone 
grosier bioclastic (intervalul litostratigrafic II) fiind asociate cu intraclaste de tip black pebbles şi 
alge dasycladale (Steinmanniporella kapelensis, Neoteutloporella socialis), caracteristice pentru 
medii de margine de platformă carbonatică, cu hidrdoinamică ridicată şi adâncime scăzută. 
Redmondoides lugeoni, Coscinoconus alpinus şi Everticyclammina praekelleri sunt prezente în 
cadrul intervalului litostratigrafic II. Diverşi autori au descris aceste specii din medii similare, cu 
hidrodinamică ridicată (graisntone bioclastic). Discuţii suplimentare privind caracteristicile 
faciesale ale acestui nivel se regăsesc în lucrarea lui Mircescu et al. (2014). Faciesurile 
identificate în intervalul litostratigrafic II sunt caracteristice pentru zone de margine de platformă 
carbonatică formate din zone cu o paleotopografie ridicată. În aceste zone se acumula materialul 
grosier, în condiţii de hidrodinamică ridicată şi adâncime scăzută.  Fragmentele de corali sunt 
comune iar acet fapt indică cel mai probabil o remobilizare a materialului carbonatic din 
bioconstrucţiile aflate sub aceste bancuri nisipoase.   Prezenţa bioclastelor cu înveliş micritic 
indică procese de micritizare care aveau loc în medii lagunare localizate în jurul acestor plaje de 
nisip carbonatic. Subsecvent, bioclastele au fost remaniate sub acţiunea valurilor puternice din 
aceste lagune.   
Intervalul litostratigrafic III conţine alternanţe de depozite de tip wackestone-peloidal şi 
mudstone omogen nefosilifer cu noduli de cyanobacterii. Cyanobacteiile formează principalele 
bioclaste. Condiţiile de mediu intertidale sunt indicate de prezenţa structurilor laminoid 
fenestrale. În acest caz, sedimentul carbonatic s-a depus în zone de bălţi intertidale unde 
cyanobacteriile erau principalele producătoare de sediment. Mediul supratidal este indicat de 
prezenţa abundentă a cyanobacteriilor, a rădăcinilor de plante şi a sedimentului micritic, foarte 
fin.  Totuşi, depozite de tip packstone-grainstone caracteristice pentru medii cu energie ridicată 
sunt prezente la grosimea stratigrafică de 865 m. Ele conţin foraminifere şi alge dasycladale. 
Pseudocymopolia jurassica şi Salpingoporella praturloni sunt asociate frecvent cu medii 
oxigenate, subtidale, de adâncime mică. De asemenea,alte specii (Nautiloculina cf. bronnimanni, 
Coscinoconus cherchiae şi Coscinoconus campanellus) sunt caracteristice pentru medii similare. 
Mai mult, prezenţa unor alge dasycladale mari (Pseudocymopolia jurassica, Salpingoporella 
praturloni) în cadrul acestui interval biostratigrafic indică un mediu agitat, puţin adânc . Aceste 
sedimente erau probabil transportate printr-o reţea de canale subtidale care traversau zonele 
intertidale şi supratidale unde cyanobacteriile se dezvoltau în condiţii optime. Asociaţia de 
foraminifere Jurasic superioară-Cretacic inferioară din Masivul Piatra Craiului  cuprinde forme 
subtropicale (Labyrinthina, Nautiloculina, Pseudocyclammina, Everticyclammina, 
Protopeneroplis) cu unele excepţii tropicale (Redmondoides, Paracoskinolina, Bramkampella).  
 
Concluzii 
 



1. Calcarele de vârstă Kimmeridgian-valanginian din Masivul Piatra Craiului s-au acumulat într-
o varietate de medii depoziţionale, ce variază de la zone de pantă recifală la medii de platformă 
internă.  
2. Asociaţiile de microfosile definesc trei intervale de vârstă: Kimmeridgian-Tithonian Inferior, 
Tithonian Superior–Berriasian Inferior şi Berriasian Superior–Valanginian Inferior. Totuşi, 
poziţia exactă a limitelor dintre Tithonian-Berriasian şi Berriasian-Valanginian este greu de 
estimat. Cele trei intervale biostratigrafice marchează tranziţia dintre aceste intervale de vârstă. 
3. Ssociaţiile de alge şi foraminifere sunt caracteristice pentru medii depoziţionale diverse. 
Anumiţi factori precum salinitate, temperatura apei şi nutrienţii au influenţat dezvoltarea 
foraminiferelor în diferite condiţii de mediu. Informaţiile paleoecologice oferite de unele specii 
ajută la îmbunătăţirea modelului depoziţional existent. 
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Evoluţia sedimentării în timpul Cretacicului bazal (Berriasian-Valanginian) în partea 
estică a Platformei Carbonatice Getice (Carpații Meridionali, România): Dovezi pentru 
expunerea subaeriană  și înecarea subsecvebtă a platformei carbonatice.  
 
Descrierea	secțiunilor	studiate	

	
1. Zona Brașov-Codlea: Secțiunea Cariera Piatra Mare 
Depozitele Cretacicului inferior din zona Codlea sunt reprezentate de calcarele din partea 
superioară a Formațiunii de Cheile Dâmbovicioarei (Berriasian – Valanginian bazal). Acestea 
sunt acoperite de Formațiunea de Brașov (Valanginian superior – Hauterivian – Barremian 
bazal). Secțiunea este expusă în Cariera Piatra Mare, situată lângă localitatea Codlea. 
Baza secțiunii aparține părții superioare a Formațiunii de Cheile Dâmbovicioarei și este 
constituită din calcare masive de apă puțin adâncă a Platformei Carbonatice Getice. Topul acestei 
unități este reprezentat de calcare breciate cu o grosime de 10-20 cm, afectate de o rețea de 
fracturi. Topul Formațiunii de Cheile Dâmbovicioarei este marcat de o suprafață de fisuri 
neregulate. Local suprafața este bioerodată și încrustată de serpulide și acoperită de cruste 
feruginoase trombolitice. Următorul strat este constituit din calcare cu aspect subnodular spre 



nodular (0.1-0.3 m grosime, care conține macro- și micro-oncoide feruginoase  și o bogată fauna 
fosilă reprezentată în special de brachiopode rhynchonellide, amoniți (păstrați ca mulaje interne 
concreționare), belemniți, gastropode pleurotomariide și rare bivalve. Cu excepția 
brachiopodelor, toată macrofauna prezintă semne de reprelucrare, fiind puternic încrustată cu 
epifaună (serpulide) și cruste feruginoase. În cadrul acestui strat au fost observate multiple 
hardgrounduri conturate cu cruste feruginoase trombolitice. Nucleii macro-oncoidelor sunt 
reprezentați de claste calcaroase reprelucrate care conțin calpionelide. Topul calcarului nodular 
este marcat de a doua suprafață mineralizată cu cruste feruginoase trombolitice cu o grosime de 
0.02-0.05m; crustele sunt distribuite atât pe suprafața stratului cât și în fisuri și fracturi (dyke-uri 
neptuniene). Următorul strat este reprezentat de calcare de culoare crem- alb-verzui cu o grosime 
de 0.01-0.02m. Aceste calcare conțin intraclaste și amoniți parțial deformați și mulaje interne 
concreționare fragmentate. Acest calcar este acoperit de 2.3-3m de marne (mudstone bioclastic). 
 
 
2. Zona Dâmbovicioara 
Partea bazală a Cretacicului inferior (Berriasian- Valanginian bazal) este reprezentat prin calcare 
de tip Štramberk care aparțin Formațiunii de Dâmbovicioara (Patrulius et al., 1980). Depozitele 
de deasupra sunt reprezentate de Formațiunea de Dâmbovicioara compusă din trei membrii: 
Membrul de Cetatea Neamțului (Valanginian superior, 5-10m grosime), Membrul de Dealul 
Sasului (Hauterivian, 30-100m grosime) (cf. Patrulius, 1969; Patrulius et al., 1980) și Membrul 
de Valea Muierii (Barremian- Aptian inferior, 150-200 m grosime) (cf. Patrulius și Avram, 
1976). În această zonă, succesiunea de vârstă Berriasian superior-Valanginian superior aflorează 
în Valea Dâmbovicioara cu afluenții săi (secțiunile Valea Izvorul Peșterii și Valea Gângului) în 
partea de sud-vest a ruinelor Cetatea Neamțului (secțiunea Drumul de Care) și în partea de sud 
de Dealul Sasului, în topul unei structuri de tip horst, în cadrul unor mici blocuri tectonice 
separate prin falii normale cu orientare ENE-WSW sau  N-S. 
1.2 Secțiunile Dealul Sasului și partea sudică a Dealului Sasului 
Baza acestor secțiuni aparține Formațiunii de Cheile Dâmbovicioarei. Topul acestor calcare este 
reprezentat de o rețea de fracturi și fisuri (cu adâncimi de maximum 0.1-0.15m), indicând o 
brecifiere in situ  . Fracturile și fisurile sunt umplute cu un sediment de culoare roșietică-maronie 
și/sau cu microbrecii. Limita dintre calcarele fracturate din topul Formațiunii de Cheile 
Dâmbovicioarei și unitatea acoperitoare este reprezentată de o suprafață de hardground. În partea 
sudică a Dealului Sasului, suprafața de hardground este plată, netedă, aproape cu un aspect 
lustruit și este puternic afectată de numeroase perforații de Gastrochaenolites, Trypanites și rare 
Entobii. Toate perforațiile sunt superficiale, prezintă dimensiuni similare și sunt dispuse 
perpendicular pe suprafața de hardground. Perforațiile precum și fracturile și fisurile de pe 
suprafața de hardground sunt umplute într-o primă fază cu oxihidroxizi de fier și ulterior cu un 
wackestone bogat în glauconit derivat din stratul de deasupra  . Pe de altă parte, câțiva centimetri 
sub suprafața de hardground, calcarele fracturate prezintă impregnații cu oxihidroxizi de fier, 
conferindu-le o culoare portocalie-roșietică. În secțiunea Drumul de Care, topul Formațiunii de 
Cheile Dâmbovicioarei este marcat de o suprafață de hardground cu o morfologie neregulată, 
reprezentat local de canale separate între ele de creste (cu un relief de până la 0.15-0.5m); de 
asemenea există și suprafețe relativ plate sau ușor ondulate cu fracturi neregulate urmate de fisuri 
și cavități. Pe alocuri, suprafața de hardground prezintă o structură spectaculoasă, generată de un 
ansamblu dens de perforații fosfatizate produse de Entobia și Trypanites și mai rar 
Gastrochaenolites. Fauna încrustantă este rară fiind reprezentată de serpulide, briozoare și 



foraminifere bentonice. Spre deosebire de secțiunea din partea sudică a Dealului Sasului, în 
Drumul de Care suprafața de hardground este puternic mineralizată cu un packstone-wackestone 
bioclastic fosfatizat, reprezentând baza Membrului de Cetatea Neamțului, Formațiunea de 
Dâmbovicioara. Au fost observate două generații de sedimente fosfatizate: primul este 
reprezentat de un sediment fosfatizat de culoare maro deschis care umple cavitățile și porozitatea 
primară dintre particule, iar al doilea este un sediment fosfatizat mai închis, de culoare brună 
care conține oxihidroxizi de fier și granule de glauconit diseminat precum și numeroase pelete 
microbiene. Fosfatul apare ca o anvelopă în jurul granulelor scheletice, umplând mulajele 
gastropodelor și tuburile de serpulide sau perforațiile produse de organismele endolitice. Fisurile 
neregulate, cavitățile precum și perforațiile au fost umplute cu două tipuri de sediment: (I) 
packstone-wackestone bioclastic fosfatizat și (II) wackestone bioclastic bogat în glauconit care 
aparțin unității acoperitoare. Sedimentele fosfatice (0.3-10 mm grosime) conțin fragmente de 
bivalve pectinide, rare brachiopode rhynchonellide și rari amoniți reprelucrați. Din aceste 
sedimente a fost colectat un singur exemplar de amonit Neohoploceras submartini. Chiar sub 
suprafața de hardground, cochiliile aragonitice au fost dizolvate iar golurile rămase au fost 
umplute cu sedimentul acoperitor. Unitatea care acoperă suprafața de hardground este constituită 
din wackestone bioclastic bogat în glauconit. Grosimea acestei unități se reduce treptat, de la 
aproape 1.2m (în ESE) la grosimi din ce în ce mai mici înspre WNW, în contact direct cu 
suprafața de hardground. În cadrul primilor 0.05-0.20 m a acestei unități, au fost observați noduli 
fosfatici și claste angulare fosfatizate împreună cu bivalve epifaunale și rare brachiopode 
(cochilii complet articulate dar de asemenea și valve dezarticulate), gastropode (pleurotomariide) 
alături de belemniți, dinți de rechini, galerii în formă de Y de Thalassinoides (15 mm în 
diametru). Următoarea unitate cu o grosime de 3 m, are o bază ondulată în cea mai mare parte 
sau plată, care intră în direct contact cu wackestone bogat în glauconit, în timp ce topul acesteia 
este neregulat. Această unitate este formată dintr-o matrice fină micritică și un debris scheletic 
provenit de la organismele planctonice (cochilii de bivalve pelagice, ostracode și foraminifere 
planctonice), dar de asemenea conține și fosile de apă puțin adâncă (foraminifere bentonice, alge, 
briozoare și brachiopode), și intraclaste de dimensiuni arenitice și ruditice.  
Intraclastele sunt reprezentate de un grainstone-rudstone peloidal bioclastic (packstone-
wackestone bioclastic fosfatizat și wackestone bioclastic bogat în glauconit. 
Următorii 3 metri sunt reprezentați de un wackestone bioclastic cu rare granule de glauconit, 
amoniți indeterminabili, nautilodee, gastropode pleurotomariide, fragmente de echinoide, rare 
terebratulide, brachiopode și bioturbații. Următoarea unitate are o grosime de 19-25 m și este 
reprezentată de un rudstone intraclastic și packstone-grainstone peloidal. În topul acestei unități, 
calcarele prezintă o structură nodulară, sunt impregnate cu fier și conțin rare specimene de 
gastropode Harpagodes. Aceste calcare sunt acoperite de marne și marno-calcare, aparținând 
Membrului de Dealul Sasului (Hauterivian). 
1.1 Secțiunea Valea Gângului 
Depozitele Cretacicului inferior din secțiunea Valea Gângului  se pot observa în două 
aflorimente mici, dezvoltate pe versantul stâng (abrupt) al acestei văi înguste. În această locație, 
partea terminală a Formațiunii de Cheile Dâmbovicioarei prezintă caracteristici diferite în 
comparație cu secțiunile descrise anterior. Unitatea bazală (0.2-0.5 m grosime) este reprezentată 
printr-un strat de calcar afectat de o rețea densă de fracturi. Fracturile sunt milimetrice și sunt 
umplute cu un calcit sparitic și un silt roșcat. Topul acestui strat, local este foarte neregulat, cu 
cavități largi de 0.2-0.4 m și adânci de 0.1-0.3 m. Baza cavităților este foarte neregulată în timp 
ce topul este ușor neregulat până la plan. Cavitățile sunt umplute cu debrisuri carbonatice 



reprezentate de packstone-grainstone-rudstone bioclastic cu fragmente mari de rudiști prinși într-
o matrice de tip wackestone fosfatic și wackestone bogat în glauconit. Următorul strat (0.6-0.8 m 
grosime) prezintă o geometrie tabulară cu o bază neregulată și un top ușor ondulat spre plat; este 
reprezentat de o brecie carbonatică / brecie haotică. Clastele carbonatice sunt complet 
dezorganizate, angulare spre subangulare, slab sortate, variind în mărime de la mai puțin de 0.01 
m până la mai mult de 0.7 m. Microfaciesurile aferente clastelor sugerează că ele derivă din 
același orizont stratigrafic și anume (partea cea mai de sus a Formațiunii Cheile 
Dâmbovicioarei). Unitatea acoperitoare este alcătuită dintr-o brecie in situ cu o grosime totală de 
2-2.5 m. Acest strat este compus din aceleași calcare de apă puțin adâncă. Topul Formațiunii de 
Cheile Dâmbovicioarei nu este expus în secțiune. Cu toate acestea, succesiunea acoperitoare 
(aparținând Membrului de Cetatea Neamțului și Formațiunii de Dâmbovicioara) este reprezentat 
de un wackestone bioclastic bogat în glauconit și wackestone bioclastic, urmat de  
marne și marno-calcare Hauteriviene, aparținând Membrului de Dealul Sasului și Formațiunii de 
Dâmbovicioara. 
1.2 Secțiunea Izvorul Peșterii 
Baza secțiunii este reprezentată de Formațiunea de Cheile Dâmbovicioarei, reprezentată de 
calcare mediu stratificate cu o grosime totală de aproximativ 7.5 m. Ultimii 0.2-0.8 m din 
Formațiunea de Cheile Dâmbovicioarei sunt reprezentați de o brecie carbonatică (brecia haotică. 
Următoarea unitate este reprezentată de 1.4 m de wackestone bioclastic bogat în glauconit, 
urmată de 3 m de calcare intraclastice, și apoi de 4.5 m de wackestone bioclastic cu echinoide. 
Succesiunea se încheie cu marno-calcare și marne (bioclastic wackestone-mudstone) cu rare 
brachiopode terebratulide, aparținând Membrului de Dealul Sasului. 
1.3 Munții Bucegi: Secțiunile Cariera Lespezi și Clăile de Piatră 
Succesiunea de interes din această zonă este bine expusă în partea terminală a Carierei Lespezi, 
un afloriment aproape continuu (900 m lungime) care se extinde între Cariera Lespezi și situl 
protejat Clăile de Piatră. Baza secțiunii este reprezentată prin calcare masive-grosier stratificate, 
aparținând Formațiunii de Lespezi (Tithonian-Berriasian, cf. Patrulius et al.,1980) (Fig. 2E). 
Aceste calcare sunt afectate de falii normale care generează jumătăți de grabene cu blocuri 
înclinate. În secțiunile observabile din hanging-wall calcarele aparțin Formațiunii de Lespezi (3-
4 m grosime și 2-3 m grosime) și conțin numeroase bioclaste (unele dintre ele fiind puternic 
bioerodate), intraclaste micritice,  precum și numeroase calpionelide. De-a lungul pantei din 
hanging-wall, Formațiunea de Lespezi prezintă o suprafață de discontinuitate foarte neregulată 
cu fisuri, fracturi și cavități umplute cu wackestone bioclastic bogat în glauconit și pirită . 
Calcarele chiar de sub suprafața de discontinuitate prezintă brecii fracturate in situ  sau sunt 
reprezentate de brecii haotice, umplând fracturile și dyke-urile neptuniene. În breciile haotice 
clastele sunt complet dezorganizate, angulare, slab sortate, variind în mărime de la mai puțin de 
0.01 m până la mai mult de 0.5 m. Microfaciesurile aferente clastelor sugerează că ele derivă din 
același orizont stratigrafic, aparținând Formațiunii de Lespezi. O parte din claste prezintă cavități 
geopetale. În ambele tipuri de brecii, matricea este reprezentată de wackestone bogat în glauconit 
și pirită, care aparţine unităţii acoperitoare . În secțiunea din foot-wall calcarele  au o grosime de 
5-7 m și aparțin Formațiunii de Lespezi și sunt faciesuri similare cu cele observate în partea 
bazală din hanging-wall. Escarpamentul din foot-wall este reprezentat de o suprafață a unei falii 
normale de-a lungul căreia au fost înclinate blocurile. Pe această suprafață nu se observă urme de 
glauconit sau brecii. Formațiunea La Clăi este reprezentată de depozite de aproximativ 24 m 
grosime care conțin cherturi, spongieri, nautiloidee (Cymatoceras) și belemniți (Duvalia 
dilatata). 



 
Diageneză 
În secțiunile studiate (în partea superioară a Formațiunii de Cheile Dâmbovicioarei și 
Formațiunea de Lespezi), etapa cea mai timpurie a diagenezei este reprezentată de micritul intern 
acumulat în interiorul cavităților și în golurile inter-granulare dintre particule precum și 
micritizarea granulelor scheletice sau a clastelor. Următoarea etapă este reprezentată de un 
ciment sindepozițional fibros cu cristale aciculare (IFC), cu distribuție peliculară care este 
precipitat uniform în jurul granulelor. Acest ciment este non-ferifer și prezintă o luminiscență 
estompată la catodoluminiscență. Cristalele acestui ciment variază de la fibros către prismatic, 
sugerând că unele cristale IFC continuă să crească ca un ciment druzic ori ca un ciment radiaxial. 
Cimentul sintaxial de supracreștere apare exclusiv în jurul plăcuțelor de echinoide și este 
dezvoltat în aceeași generație cu IFC. În partea superioară a Formațiunii de Cheile 
Dâmbovicioarei (în secțiunea Cariera Piatra Mare) următoarea generație de ciment timpuriu este 
reprezentat de un ciment pelicular ferifer (BFC) dezvoltat în continuitate optică cu IFC și 
cimentul sintaxial de supracreștere pe echinoide. Acest ciment este non-luminiscent, ferifer și 
prezintă o structură peliculară cu cristale prismatice (Fig. 11D). În topul Formațiunii de Cheile 
Dâmbovicioarei, chiar sub suprafața de discontinuitate, cavitățile sunt înconjurate de un ciment 
de tip scalenohedral (SC); acesta a crescut fie ca o primă generație de ciment fie a fost dezvoltat 
ca a doua generație în continuitate optică cu IFC. Cimentul de tip scalenohedral (SC) prezintă 
cristale ascuțite și bine conservate care indică direcții diferite de creștere. Observațiile la 
catodoluminiscență permit distingerea a două generații de SC care prezintă două zone clare: un 
nucleu de bază non-luminiscent, urmat de o bandă subțire portocalie cu luminiscență deschisă. 
Următoarea fază a cimentării include cimenturile gravitaționale care sunt constituite din multiple 
lamine subțiri orientate radial (pendant ori microstalactitic) distribuite asimetric în jurul  
peloidelor și a granulelor. Cimenturile gravitaționale sunt constituite dintr-un calcit non-ferifer și 
sunt frecvent asociate cu silturile (CS) și cu cimentul micritic de menisc care conectează 
granulele adiacente. Cristalele de silt apar ca un sediment intern geopetal care umplu baza 
diferitelor cavități urmate de calcitul sparitic în top, de asemenea umple fisurile și spațiile 
intergranulare. La catodoluminiscență, cristalele de silt prezintă o luminiscență potocalie -
galbenă strălucitoare. În topul Formațiunii de Lespezi, cristalele de silt apar de asemenea ca 
sediment geopetal, umplând cavitățile. Ultima generație de ciment este de tip mozaic (BC) 
caracteristic porilor şi spaţiilor intergranulare rămase libere după dizolvarea incipientă a 
calcitului druzic din etapa sindepoziţională. Acest tip de ciment este caracteristic mediilor de 
îngropare progresivă şi este ferifer, cu o luminiscență maro întunecată, închizând porii 
remanenţi, umplând fisurile şi o parte din spaţiile poroase  intergranulare.  
 
Biostratigrafie 
Zona Brașov-Codlea 
Microfosilele din această zonă au fost recent studiate de Bucur et al. (2014) în secțiunea Cariera 
Piatra Mare. Topul calcarelor din Cheile Dâmbovicioarei conțin foraminifere și alge 
dasycladacee care formează un ansamblu caracteristic intervalului de timp Berriasian-
Valanginian timpuriu. Următorul strat (reprezentând baza Formațiunii de Brașov) relevă un 
caracter condensat, sugerat de macrofauna reprezentativă (cf. Avram și Grădinaru, 1993). Din 
acest strat Grădinaru și Bărbulescu (1989) descriu o bogată fauna de brachiopode autohtone, în 
timp ce Avram și Grădinaru (1993) au raportat un ansamblu de amoniți reprelucrați și belemniți 
(duvalliide), demonstrând că acest strat reprezintă un orizont condensat cu vârsta cuprinsă între 



partea terminală a Valanginianului timpuriu (Busnardoites campylotoxus Zone) și 
Valanginianului târziu (Saynoceras verrucosum Zone și Himantoceras trinodosum Zone) în 
conformitate cu zonarea amoniților pentru Cretacicul inferior. Revizia taxonomică a belemniților 
duvaliide, dintre care majoritatea aparțin de Duvalia ex gr. Binervia în timp ce altele pot fi 
clasificate fie ca Duvalia aff. gervaisiana sau ca Duvalia cf. oehlerti, sugerând Valanginianul 
târziu, cu unele elemente care variază doar în Hauterivian timpuriu în Radiatus Zone. În cadrul 
aceluiași strat au fost identificate calpionellide, macro-oncoide și dinoflagelate calcaroase, 
formând un ansamblu care indică vârsta Berriasian mediu-Valanginian. Prin urmare, pe baza 
datelor micro- și macropaleontologice, suprafața mineralizată cu fier la limita dintre Formațiunea 
de Cheile Dâmbovicioarei și unitatea acoperitoare care aparține Formațiunii de Brașov, 
corespunde unui gap stratigrafic care poate fi plasat în Valanginianul timpuriu iar debutul 
înecării a fost stabilit în partea mediană a Valanginianului timpuriu (Neocomiensiformis Zone). 
Marno-calcarele bogate în glauconite și marnele de peste nivelul condensat, conțin un ansamblu 
de cefalopode care argumentează vârsta cuprinsă între Valanginianul târziu – Hauterivian 
timpuriu (cf. Avram și Grădinaru, 2001). 
 
Zona Dâmbovicioara 
Au fost găsite doar două exemplare de amoniți în calcarele de Štramberk ale Formațiunii de 
Cheile Dâmbovicioarei. Acestea au fost identificate de către Patrulius și Avram (2004) ca 
Berriasella (Picteticeras) cf. picteti and B. (P.) aff. elmi, ambele exemplare fiind indicative 
pentru   
Zona Boissieri, Berriasian superior. Ansamblul microfosil din partea superioară a Formațiunii de 
Cheile Dâmbovicioarei este reprezentat de foraminifere bentonice [Pseudocyclammina lituus, 
Spiraloconulus suprajurassicus, Pseudolituonella cf. gavonensis, Earlandia? conradi, 
Siphovalvulina variabilis, Nautiloculina bronnimanni, N. cf. cretacea, Paracoskonolina? 
jourdanensis, Pfenderina neocomiensis, Haplophragmoides joukowskyi, Montsalevia salevensis, 
Scythiolina/Histerolina div. sp., Pseudotextulariella courtionensis, Meandrospira favrei, 
Troglotella incrustans, Mohlerina basiliensis, Coscinoconus alpinus, C. campanellus, C. 
cherchiae, C. delphinensis, C. cf. perconigi, C. sagittarius, Neotrocholina valdensis, 
Protopeneroplis ultragranulata, P. cf. banatica, unidentified orbitolinids], și alge calcaroase 
[Clypeina loferensis, Pseudocymopolia jurassica, Salpingoporella annulata, S. praturloni, S. 
pygmaea, Selliporella neocomiensis, Thaumatoporella parvovesiculifera, rivulariacean-type 
cyanobacteria]. Asociația de P. neocomiensis, H. joukowskyi, M. salevensis, P. coutionensis, P. 
ultragranulata and M. favrei este indicativ pentru Berriasian-Valanginian. Speciile asociate de 
Coscinoconus susține de asemenea același indicative de vârstă. În consecință, pe baza amonitului 
și ansamblului microfosil, poate fi sugerată vârsta de Berriasian târziu-Valanginian timpuriu, 
pentru partea superioară a Formațiunii de Cheile Dâmbovicioarei. Fauna de amoniți și 
biostratigrafia actualizată sunt prezentate în Fig. 13. Amonitul Neohoploceras submartini găsit în 
sedimentele fosfatice dezvoltate la baza acestei unități, în secțiunea Drumul de Care, este de o 
mare însemnătate, fiind foarte important pentru atribuirea de vârstă a Membrului de Cetatea 
Neamțului, caracteristic pentru Zona Verrucosum a Valanginianului superior bazal (Grădinaru et 
al., rezultate nepublicate). Astfel, gapul stratigrafic ce corespunde suprafeței care reprezintă 
limita dintre Formațiunea de Cheile Dâmbovicioarei și unitatea acoperitoare Formațiunea de 
Dâmbovicioara, indică Valanginian timpuriu terminal. Ansamblul microfosil înregistrat în 
depozitele bazale ale Membrului de Cetatea Neamțului, conține în cea mai mare parte 
dinoflagelate calcaroase: Cadosina fusca fusca, Crustocadosina semiradiata semiradiata, 



Crustocadosina semiradiata olzae, Stomiosphaera echinata). Uneori acestea sunt asociate cu 
Montsalevia salevensis, Meandrospira favrei  și Protopeneroplis banatica. Cu toate acestea, 
stratele de calcare acoperitoare (partea superioară a Membrului de Cetatea Neamțului) sunt 
reprezentate din nou de foraminifere bentonice de apă puțin adâncă și rare alge calcaroase. Au 
fost identificate următoarele specii de foraminifere: Pseudocyclammina lituus, Pseudolituonela 
gavonensis, Pfenderina neocomiensis, Charentia cuvillieri, Nautiloculina bronnimanni, 
Siphovalvulina variabilis, Haplophragmoides joukowskyi, Montsalevia salevensis, 
Scythiolina/Histerolina div. sp., Meandrospira favrei, Coscinoconus cf. schuberti, 
Protopeneroplis banatica, besides unidentified orbitolinids. Algele calcaroase sunt foarte rare 
(Marinella lugeoni, Salpingoporella sp.). Această asociație este în general similară cu cea 
identificată în partea superioară a calcarelor de Cheile Dâmbovicioarei. Însă,  



 
Foraminifere şi alge calcaroase din Formaţiunea de Cheile Dâmbovicioarei: A-Paracoskinolina jourdanensis; B-
Pseudotextulariella courtionensis; C-F – Scythiolina sp.; G-K – Montsalevia salevensis; L-N – Meandrospira 
favrei; O-P – Haplophragmoides joukowskyi; Q-R – Protopeneroplis spp. U-V – Coscinoconus spp. W- orbitolinid; 
X-Salpingoporella praturloni; Y – Pseudocymopolia sp. Z – Selliporella neocomiensis 
	



aceasta diferă prin frecvența crescută a Meandrospira favrei și Protopeneroplis banatica și prin 
absența unor specii de foraminifere (Pseudotextulariella courtionensis, Paracoskinolina? 
jourdanensis, Mohlerina basiliensis, Protopeneroplis ultragranulata) precum și cea a algelor 
dasycladalean Pseudocymopolia jurassica, Salpingoporella praturloni și Selliporella 
neocomiensis. Ansamblul micropaleontologic din Membrul de Cetatea Neamțului indică de 
asemenea, intervalul de timp Berriasian-Valanginian. Cu toate acestea, ținând cont de prezența 
speciilor de amoniți Neohoploceras submartini, putem atribui acest ansamblu microfosil în 
Valanginianul târziu. În ceea ce privește vârsta unității litostratigrafice acoperitoare, Membrul de 
Dealul Sasului, din partea bazală a acestei unități, Patrulius (1969) și Patrulius et al. (1980) au 
menționat speciile de brachiopode Monticlarella aff. lineolata (Phillips) și Moutonithyris 
moutoniana d'Orbigny associate cu o fauna de amoniți care indică Valanginian terminal. Mai 
mult decât atât, în cadrul Membrului de Dealul Sasului, mai multe specii de amoniți înregistrați 
de Patrulius și Avram (2004) sunt caracteristice pentru Zona Furcillata în Valanginianului 
terminal, respectiv Zona Radiatus pentru partea bazală a Hauterivianului. 
 
Munții Bucegi 
Formațiunea de Lespezi constă îndeosebi din calcare alodapice în amestec cu fosile de apă puțin 
adâncă (foraminifere bentonice precum: Spirillina, Patellina, Lenticulina, Epistomina, 
Ophtalmidium, Coscinoconus, Neotrocholina valdensis, Meandrospira, miliolids; Crescentiella 
morronensis, quite frequent; Koskinobulina socialis, Radiomura cautica) și calpionellide. 
Ansamblul de calpionellide aparține la trei zone standard: Crassicollaria, Calpionella și 
Calpionellopsis. În partea inferioară din ”foot-wall”, speciile Crassicollaria sunt dominante. Spre 
partea superioară din ”foot-wall” Calpionella alpina devine dominantă, asociată cu 
Crassicollaria gr. parvula, Crassicollaria gr. brevis/intermedia și dinoflagellate calcaroase 
Colomisphaera cf. lapidosa. De asemenea, ansambluri similare au fost identificate în partea 
inferioară din ”hanging-wall”. Calpionelidelle identificate în partea superioară din ”hanging-
wall” sunt reprezentate de Calpionella alpina, Lorenziella hungarica, Remaniella cadischiana, 
Calpionellopsis simplex, C. oblonga, Tintinnopsella carpathica și T. longa. Acest ansamblu 
aparține zonei standard Calpionellopsis. N-a fost găsit niciun specimen din Calpionella elliptica 
sau specimene de Calpionellites, astfel încât presupunem că subzona Eliptica precum și zona 
Calpionellites lipsesc în materialul analizat. Ansamblul calpionellidelor existente indică vârsta 
Tithonian târziu-Berriasian, de la partea superioară a zonei standard A la zona standard D. 
 
Analizele chimice și mineralogice 
Analizele de fluorescență de raze X și difracție au fost efectuate pe probele din zonele Brașov-
Codlea, Dâmbovicioara și Munții Bucegi.  
În zona Brașov-Codlea – secțiunea Cariera Piatra Mare, analizele de fluorescență de raze X 
(XRF) au fost efectuate pe crustele feruginoase thrombolitice, micro-oncoidele și macro-
oncoidele feruginoase asociate cu stratul acoperitor suprafeței de discontinuitate. În această 
secțiune, componentul cel mai abundent este Fe2O3 care atinge cele mai ridicate valori de până la 
72.17%. Alte componente identificate sunt CaO (18.26 %), SiO2 (5.3 %), P2O5 (3.75 %) și K2O 
(0.52 %). Analizele de difracție de raze X indică că mineralele existente în crustele feruginoase 
trombolitice și cortexul maco- și micro-oncoidelor sunt: goethite, calcit, într-o cantitate mai mică 
fluorapatit și cuarț. 
În zona Dâmbovicioara – secțiunea Drumul de Care, măsurătorile pentru analizele de 
fluorescență au fost efectuate pe sedimentele fosfatice din topul suprafeței de discontinuitate. Au 



fost identificate două generații de sedimente fosfatice cu următoarele concentrații de elemente 
majore: (1) Ph1: CaO (56.44 %), P2O5 (36.82 %), SiO2 (3.52 %), Al2O3 (1.44 %), Fe2O3 (0.94 
%), SrO (0.84 %); și (2) Ph2: CaO (51.87 %), P2O5 (19.56 %), Fe2O3 (17.85 %) SiO2 (5.32 %), 
K2O (2.55 %); Al2O3 (1.61 %) respectiv MgO (1.24 %). Analizele de difracție de raze X (XRD) 
efectuate pe eșantioanele fosfatizate relevă un ansamblu compus din următoarele minerale: 
fluorapatit, calcit și goethite. Cu ajutorul analizelor de fluorescență de raze X (XRF) a fost 
identificată compoziția chimică a glauconitului selectat, provenit din stratul de deasupra 
suprafeței de discontinuitate. Conținutul de MgO este constant variind de la 3.78 până la 5.4%, 
fiind în concordanță cu valorile 
raportate în literatură (e.g., Odin și Matter, 1981). Conținutul de SiO2 este constant și cuprinde 
47.65-53.77%, în timp ce conținutul de Al2O3 variază de 4.09-9.36%. În granulele de glauconit 
au fost găsite cantități mici de CaO care variază între 0.77 și 7.04%. Conținutul total de Fe2O3 
prezintă valori ridicate, pornind de la 20.05 către 26.86%, în timp ce conținutul de K2O variază 
între 7.48 până la 9.21%, cu o valoare medie de 8.42%. 
În Munții Bucegi – secțiunea Cariera Lespezi, compoziția chimică a granulelor de glauconit este 
următoarea: conținutul de SiO2 variază între 47.26 și 55.8% și este asociat cu Fe2O3 (aproape 
constant, cu 18.78%), MgO (8.37%), Al2O3 (8.45%) și K2O (variază de la 7.61 până la 8.21%). 
 
Conținutul total de carbon 
În zona Brașov-Codlea – secțiunea Cariera Piatra Mare, măsurătorile conținutului total de carbon 
(TOC) au fost efectuate pe probele din topul Formațiunii de Cheile Dâmbovicioarei și pe crustele 
feruginoase thrombolitice din baza Formațiunii de Brașov. Conținutul total de carbon este în 
general scăzut, cu valori cuprinse între 0.1% și 1.27%. Valoarea maximă TOC este de 1.27%, 
prezentă în crustele feruginoase, cu o medie de 0.93%. 
În zona Dâmbovicioara – secțiunea Drumul de Care, conținutul total de carbon a fost analizat pe 
probele fosfatizate asociate suprafeței de discontinuitate și din stratul acoperitor bogat în 
glauconit. Valorile TOC pentru probele fosfatice variază de la 0.71% la 1.03%, cu o valoare 
medie de 0.88%. Cele mai mari valori TOC de 1.37% au fost obținute din stratul bogat în 
glauconit, de peste suprafața de discontinuitate fosfatizată. În stratul de sub suprafața de 
discontinuitate valorile TOC sunt mici și fluctuează în jurul valorii de 0.25%. 
 
Analizele izotopilor stabili de oxigen și carbon 
În secțiunea Cariera Piatra Mare, la partea superioară a Formațiunii de Cheile Dâmbovicioarei, 
valorile de δ13C oscilează între 1.55 și 1.66‰ respectiv -0.79 la -1.45‰ pentru δ18O (Fig. 16A). 
Calcitul pelicular ferifer (BFC) și crustele trombolitice feruginoase din baza Formațiunii de 
Brașov, indică o schimbare negativă pentru δ13C (variind de la -1.10 către -1.38‰) în timp ce 
valorile pentru δ18O variază de la -4.01 la -4.46‰. În topul acestui strat, curba δ13C prezintă o 
creștere a valorilor cu trecerea de la -1.38 la 2,03 ‰. De asemenea, izotopii oxigenului prezintă o 
creștere a valorilor, care oscilează între -4.46‰ și -0.06‰. Valorile de δ13C pentru următorul 
strat prezintă o scădere progresivă variind între 2.03 și 0.91‰ respectiv de la 0.06 la -0.68‰ 
pentru δ18O.  
În secțiunea Drumul de Care, topul Formațiunii de Cheile Dâmbovicioarei, δ13C prezintă un 
trend pozitiv, care variază între 0.57 și 1.55‰ în timp ce valorile pentru δ18O oscilează de la -
2.87 la -2.29‰. Chiar sub discontinuitatea fosfatizată, valorile pentru δ13C prezintă o ușoară 
descreștere, de la 1.55 către 0.24‰ urmată de o schimbare negativă de la 0.24 către -0.79‰. 
Această schimbare începe de la suprafața de discontinuitate fosfatizată și continuă în primii 



centimetrii din baza stratului bogat în glauconit, cu valori cuprinse între -0.79 până la -0.54‰, în 
timp ce valorile pentru δ18O variază între -4.23 și -3.16‰.  Spre partea terminală din cadrul 
aceleiași unități, valorile pentru δ13C indică o creștere treptată către valori pozitive până la 
0.35‰, urmată de o lungă excursie pozitivă de la 0.35 până la 1.99‰. De asemenea izotopii de 
oxigen prezintă o tendință de creștere cu valori pentru δ18O cuprinse între -2.68 la -0.89‰.   
Curba de δ13C obținută pentru secțiunea Izvorul Peșterii, prezintă același trend pozitiv, 
corespunzătoare topului Formațiunii de Cheile Dâmbovicioarei, cu valori variind între 1.01 și 
1.25‰, în timp ce valorile pentru δ18O variază de la -2.53 către -3.28‰ (Fig. 16C). Chiar sub 
suprafața de discontinuitate, se observă un trend spre valori ușor mai scăzute, de la 1.25 la 
0.11‰ pentru δ13C, urmat de o schimbare drastică negativă, de la 0.11 până la -3.23‰, începând 
cu suprafața de discontinuitate și continuând cu partea bazală a stratului bogat în glauconit 
(Formațiunea de Dâmbovicioara). Spre partea superioară din cadrul aceleiași unități, 
înregistrarea pentru δ13C se caracterizează printr-o întoarcere către valori mai pozitive, începând 
cu -3.23 până la 1.43‰ în timp ce valorile pentru δ18O fluctuează între -6.21 și -3.13‰.   
 
Datarea K-Ca determinată pe granulele de glauconit  
Datarea radiometrică a granulelor de glauconit a fost efectuată în zona Dâmbovicioara – 
secțiunea Drumul de Care, pe trei probe cu glauconit provenite din nivelul acoperitor suprafeței 
de discontinuitate fosfatizată (baza Formațiunii de Dâmbovicioara). Datarea K-Ca determinată 
pe granulele de glauconit a condus la valori cuprinse între  131.3±5.8 și 130.5±6.2 Ma. 
Incertitudinile de vârstă pentru probele analizate sunt relativ mari, ele fiind mai tinere decât 
vârstele stratigrafice, bazate pe datele biostratigrafice ale secțiunii studiate. Evenimentele 
termodinamice asociate cu recristalizările diagenetice și activitatea tectonică ar putea afecta 
glauconitul evoluat, conducând la întinerirea izotopică. 
 
Discuții și interpretări 
Evoluția marginii estice a Platformei Carbonatice Getice din intervalul Berriasian târziu-
Valanginian 
Secvențele carbonatice expuse în secțiunile studiate reflectă evoluția diferitelor zone în marginea 
estică a Platformei Carbonatice Getice, documentând etape succesive în intervalul de  
vârstă Berriasian târziu – Hauterivian: a) platformă carbonatică de apă puțin adâncă și panta 
platformei carbonatice, stadiul de pre-înecare; b) expunere subaeriană și carstificarea (Berriasian 
târziu-Valanginian timpuriu); c) inundare incipientă (discontinuitatea intra-Valanginiană); și d) 
înecarea platformei pe durata Valanginianului timpuriu mediu-Hauterivian (în zona Codlea) și în 
intervalul de timp Valanginian târziu-Hauterivian (în zona Dâmbovicioara și Munții Bucegi). 
a) Stadiul de pre-înecare 
În timpul intervalului Berriasian târziu-Valanginian timpuriu, în partea de est a Domeniului 
Getic, au fost dezvoltate mai multe platforme carbonatice (Formațiunea de Cheile 
Dâmbovicioarei) (cf. Patrulius, 1969). Considerând ansamblul fosil observat în partea superioară 
a Formațiunii de Cheile Dâmbovicioarei (din zonele Brașov-Codlea și Dâmbovicioara), aceste 
platforme carbonatice au fost dezvoltate în intervalul de timp Berriasian-Valanginian timpuriu. 
Microfaciesurile caracteristice în partea terminală a Formațiunii de Cheile Dâmbovicioarei, în 
ambele zone (Brașov-Codlea și Dâmbovicioara) indică faptul că aceste calcare s-au depus în 
medii puțin adânci (peritidale) caracterizate de ape cu energie ridicată. Istoria diagenetică a 
început cu depunerea micritului intern în cavitățile și în golurile intergranulare, cu micritizarea 



bioclastelor, urmate de precipitarea cimenturilor timpurii: cimenturi marine fibroase (IFC) și 
cimenturile radiaxiale, dezvoltate în jurul granulelor, în cavități și în golurile dintre particule. 
b) Expunerea subaeriană și carstificarea  
Calcarele corespunzătoare Formațiunii de Cheile Dâmbovicioarei au evidențiat câteva 
caracteristici diagenetice indicând expunerea subaeriană: cimentul scalenohedral, reflectă variații 
în raportul Fe2+/Mn2+, fiind interpretate ca și condiții redox fluctuante asociate cu fluidele 
meteorice. În secțiunile studiate, dezvoltarea cimentului scalenohedral timpuriu (SC) în 
continuitate optică cu cimentul fibros (IFC) în jurul granulelor și a cavităților fenestrale, reflectă 
tranziția de la un mediu marin freatic către un mediu meteoric. Următoarea fază de cimentare 
constă din cimenturile micritice de menisc și cimenturile pendante microstalactitice care sunt 
indicative pentru diageneza vadoasă meteorică. Procesul de dolomitizare a avut loc după 
dizolvarea și cimentarea timpurie, rezultând dolomitizarea bioclastelor aragonitice sau a 
nucleelor micro-oncoidelor sau prin acoperirea (dolomitizarea) cimenturilor anterioare. Cristalele 
de silt care formează umplutura structurilor fenestrale și a cavităților, sunt în general reprezentate 
de un amestec de două sau trei tipuri de sediment laminat (matrice micritică-microsparitică) cu 
un conținut variabil de oxihidroxizi de fier, reflectând condițiile de oxidare. Acest tip de 
sediment este similar cu cel descris ca silt vados format într-un mediu supratidal și mai tărziu 
fiind transportat în zona intertidală, depozitat împreună cu micritul din domeniul marin. Partea 
superioară a calcarelor Formațiunii de Cheile Dâmbovicioarei, este afectată de o rețea de fracturi 
și fisuri care prezintă caracteristicile unei brecii in situ. Originea tectonică a acestei rețele de 
fracturi este sugerată de compactarea clastelor angulare-subangulare, cu o bună potrivire între ele 
și dislocări minore. Fracturile și fisurile sunt umplute cu un sediment brun-roșcat și/sau cu 
microbrecii. La crearea acestor rețele de fracturi au contribuit și procesele de dizolvare care au 
condus la formarea de micro carstificări, fracturi și cavități, parțial umplute cu micro brecii, 
silturi vadoase și cimenturi de tip scalenohedral (SC) sau au fost umplute ulterior cu sedimentul 
de deasupra, hemipelagic (pelagic) bogat în glauconit. Colorarea calcarelor fracturate de sub 
suprafața de hardground, ar putea sugera prezența mineralelor argiloase, dintr-un posibil sol, 
conducând la impregnarea calcarelor cu precipitarea oxihidroxizilor de fier. Carstificarea este 
sugerată de asemenea, de prezența unui strat de 0.5-2 m grosime de brecii haotice. Această brecie 
prezintă caracteristicile unei brecii de colaps (cu claste puternic dezorganizate, cu forme angular-
subangulare, slab sortate; claste cu contururi foarte neregulate sugerând dizoluția; pe baza 
microfaciesurilor rezultă că aceste claste sunt derivate din același orizont stratigrafic. Această 
brecie apare în Formațiunea de Dâmbovicioara, sub un strat gros de brecie in situ și sub suprafața 
de discontinuitate (în secțiunile Valea Gȃngului și Izvorul Peșterii. Geneza acestei brecii este 
interpretată ca fiind asociată cu tectonica extensională (generând o rețea de fracturi în calcarele 
din Formațiunea de Dâmbovicioara), urmată de dizolvarea ulterioară (datorată diagenezei 
meteorice vadoase), cu producerea cavităților de dizolvare și prăbușirea unora dintre calcarele 
carstificate și fracturate anterior în timpul înecării. Clastele rezultate fiind cimentate de o matrice 
de origine marină bogată în glauconit (wackestone bioclastic glauconitic). Pe baza datelor 
biostratigrafice raportate în prezenta contribuție, putem concluziona că posibila expunere a 
platformei în zonele studiate, a avut loc cel mai probabil în timpul Valanginianului inferior, Zona 
Campylotoxus, în conformitate cu zonarea amoniților pentru Cretacicul inferior. Acest interval 
corespunde unui interval de scădere a mării. 
c) Geneza suprafeței de discontinuitate și înecarea. În urma expunerii subaeriene, partea 
estică a Platformei Carbonatice Getice a înregistrat o fază de înecare. Evenimentul de înecare a 
fost diacron: a început în Valanginianul timpuriu mediu (Zona Neocomiensiformis) în zona 



Brașov-Codlea, Valanginian târziu bazal (Zona Verrucosum) în zona Dâmbovicioara, și în 
Valanginianul târziu (Zona Verrucosum) în Munții Bucegi. În esență, în toate secțiunile studiate, 
platformele carbonatice carstificate sunt acoperite de depozite condensate hemipelagice-pelagice, 
marcând discontinuitatea. O astfel de discontinuitate litologică abruptă marchează un eveniment 
de înecare. Luând în considerare particularitățile depoziționale și de paleomediu ale diferitelor 
platforme studiate și evoluția acestora înainte și după înecare, suprafața de discontinuitate 
rezultată și unitățile acoperitoare, evidențiază o geometrie specifică, caracteristici sedimentare, 
mineralogice, geochimice, diagenetice, biostratigrafice și tafonomice, care vor fi studiate mai jos, 
separat pentru fiecare secțiune în parte.  
Zona Brașov-Codlea. Calcarele peritidale carstificate ale Formațiunii de Cheile Dâmbovicioara 
și calcarele acoperitoare pelagice sunt separate de un hardground care marchează o suprafață de 
discontinuitate cu un unghi foarte mic. Suprafața prezintă bioeroziune moderată, sugerând că 
înecarea incipientă a fost produsă progresiv, prin trecerea de la expunere subaeriană la un mediu 
intertidal, cu energie mare de bazin. Suprafața de discontinuitate este mineralizată cu cruste 
feruginoase trombolitice. În acest stadiu au putut fi observate câteva caracteristici diagenetice: 
revenirea mediului marin cu ape puțin adânci, urmate de o transgresiune majoră în intervalul de 
timp Valanginian târziu-Hauterivian timpuriu, însoțită de cimentarea marină timpurie. 
Precipitarea cimentului feruginos (BFC) marchează trecerea de la condițiile oxice din zona 
vadoasă la un med (MF5, MF6) este caracterizată prin multiple suprafețe de hardground, 
conturate de cruste feruginoase trombolitice și conține numeroase micro- și macrooncoide. În 
timpul intervalelor de nedepunere, cu rate de sedimentare foarte mici, alternând cu evenimente 
erozionale și reprelucrări in situ produse de curenții de fund (cf. Flügel, 2004), micro-oncoidele 
feruginoase și granulele au fost legate între ele prin maturi microbiene, formând astfel agregate 
compuse. Ansamblul macrofaunal este compus din două componente. Prima componentă este 
reprezentată de un ansamblu cu o populație abundentă monospecifică de brachiopode 
(Lacunosella moutoniana) autohtone și paraautohtone (cf. Grădinaru și Bărbulescu, 1989); 
majoritatea exemplarelor prezintă cochilii bine conservate, neîncrustate, articulate (deși sunt 
prezente și câteva valve dezarticulate). A doua componentă este reprezentată de amoniți (ca 
mulaje concreționare interne reelaborate, rare brachiopode (altele decât Lacunosella), gastropode 
și bivalve care sunt puternic încrustate de cruste feruginoase trombolitice, serpulide, foraminifere 
bentonice și briozoare. Caracteristicile ansamblului macrofaunal sunt în concordanță cu mediul 
depozițional situat în ape marine relativ adânci (sub baza valurilor de vreme bună) caracterizate 
prin rate scăzute de sedimentare, alternând cu intervalele de reprelucrări in situ, produse de 
curenții de fund). Acest strat documentează o condensare faunistică și o condensare tafonomică. 
Tendința de înecare progresivă este evidențiată de bioclastic wackestone-mudstone conținând 
intraclaste și amoniți resedimentați, indicativi pentru Valanginian târziu, Zona Callidiscus și de 
mudstone bioclastic, care conține o fauna de foraminifere care indică vârsta de Hauterivian. 
Zona Dâmbovicioara. Contactul dintre calcarele de apă puțin adâncă carstificate ale unității 
inferioare și calcarele acoperitoare pelagice, bogate în glauconit, este reprezentat de o suprafața 
de hardground care marchează o discontinuitate unghiulară cu un unghi foarte mic. Bioeroziunea 
intensivă reprezintă una dintre caracteristicile speciale ale acestei discontinuități de tip 
hardground. Diferitele canale (Trypanites, Gastrochaenolites, Entobia) traversează bioclastele, 
intraclastele și cavitățile fenestrale mărginite de cimenturi pendante și umplute cu silturi vadoase, 
indicând că substratul a fost litificat iar expunerea subaeriană a avut loc înainte de înecare. Unele 
canale perforează marginile fracturilor indicând faptul că rețeaua de fracturi a fost formată 
înainte de perforarea intensivă. Luând în considerare aceste aspecte, sugerăm că părțile mai 



ridicate ale platformei, afectate anterior de o scurtă durată de emersiune, au devenit țărmuri 
stâncoase în timpul inundării incipiente (reprezentând zone litorale sau suprafețe erozionale 
submarine), locul preferat pentru bioeroziunea intensivă în apele marine de mică adâncime. În 
secțiunea Drumul de Care, existența a două generații de fosfat și prezența abundentă a fabricului 
peletal microbial în sedimentul fosfatic mai închis la culoare sugerează condiții reducătoare 
(disoxice) unde microbii au avut un rol important. Micromediile slab oxigenate (favorabile 
pentru precipitarea fosfatului), sunt prezente în sedimentele în care degradarea microbiană a 
materiei organice este progresivă. Suprafața de discontinuitate este fosfatizată doar în secțiunea 
Drumul de Care, ceea ce sugerează că doar această parte a platformei carbonatice a fost supusă 
unor curenți de upwelling. În studiile anterioare câțiva autori au argumentat că un conținut ridicat 
de fosfat autigen este în strânsă legătură cu existența curenților puternici de pe fundul marin. 
Înecarea progresivă a platformei carbonatice este indicată de microfaciesul wackestone bioclastic 
bogat în glauconit care acoperă suprafața de hardground. Glauconitul apare fie sub formă de 
pelete sau micro-oncoide fie ca un ciment precipitat în cavități. Peletele de glauconit au forme 
neregulate, variază ca și culori de la un verde deschis spre un verde mai închis și mai rar galben-
roșiatic, cu granulații variabile de la 50 la 450 mm. Distribuția variabilă a mărimii granulelor 
(slab sortate) și forme neregulate, au fost interpretate ca fiind un criteriu de origine parautohtonă 
către autohtonă. Măsurătorile din eșantioanele selectate, sugerează predominant stadii evoluate 
către foarte evoluate ale glauconitizării datorită proporțiilor mari de potasiu (valorile de K2O 
variază între 7.48 și 9.21%). Procesul de glauconitizare a avut loc în timpul înecării progresive, 
în condiții suboxice, aproape de interfața apă-sediment, în medii marine deschise, în 
conformitate cu rate scăzute de sedimentare, la o adâncime ce poate varia între 50 și 500 m. 
Abundența granulelor de glauconit matur, împreună cu clastele mici de crustă fosfatică, nodulii 
fosfatici și rare cristale de pirită, documentează un strat condensat de 0.05-0.2 m grosime care 
acoperă suprafața de hardground în secțiunea Drumul de Care. Această interpretare este de 
asemenea, susținută și de prezența cochiliilor fosfatizate (bivalve, gastropode, brachiopode), 
reprelucrate din sedimentele subiacente și care prezintă semne de abraziune, datorită vânturării 
produse de curenții de fund în timpul perioadelor cu rate de sedimentare extrem de lente. 
Prezența spiculilor de spongieri, ostracodelor, cochiliilor de bivalve pelagice, foraminifere 
bentonice (în special Lenticulina), foraminifere planctonice (Globigerinoidee), peloide, radiolari, 
belemniți, dinți de rechini bentonici, rare granule de cuarț și litoclaste resedimentate de apă puțin 
adâncă, sugerează un mediu subtidal de mare deschisă (distal offshore), în apropierea zonei de 
bază a valurilor de furtună, afectate periodic de curenții de fund. Existența unei cantități mari de 
glauconit evoluat (de origine parautohtona către autohtonă) poate fi interpretat ca un interval de 
inundare maximă în timpul fazei de înec. Dezvoltarea unui strat de aproape 3 m de intraclastic 
packstone-grainstone-rudstone și wackestone packstone bioclastic conținând intraclaste și fosile 
resedimentate de apă puțin adâncă, într-o matrice cu sedimente pelagice și granule diseminate de 
glauconit (secțiunea Drumul de Care), ar putea avea legătură cu o posibilă tectonică 
distensională, producând o activitate seismică indusă de faliere și generând dezintegrarea 
platformei. În consecință, de-a lungul pantei din hanging-wall și/sau pe escarpamentul din foot-
wall, au avut loc mișcări gravitaționale, care a avut ca rezultat acumularea de bioclaste și 
intraclaste, în zone mai adânci în medii hemipelagice. Ar putea fi dedusă existența unor 
paleoreliefuri abrupte (pe crestele blocurilor înclinate ale platformei care au fost expuse și 
erodate), luând în considerare că intraclastele sunt derivate în mod clar din nivelurile din bază iar 
bioclastele de apă puțin adâncă au fost apoi amestecate într-o matrice cu cochilii de bivalve 
pelagice, spiculi de spongieri și granule de glauconit, care indică un mediu hemipelagic. Înecarea 



progresivă a bazinului este reprezentată de calcarele acoperitoare care conțin cochilii de bivalve 
pelagice, fragmente de echinoide, spiculi de spongieri, foraminifere bentonice și planctonice, 
rare ostracode și granule diseminate de glauconit și cuarț. Prezența fosilelor de mare deschisă în 
sedimentele fine și raritatea fosilelor de apă puțin adâncă, indică un mediu subtidal, energie 
redusă a bazinului și ape liniștite, sub baza valurilor de furtună. Calcarele masive acoperitoare 
sunt caracteristice unor medii subtidale de ape puțin adânci (deasupra bazei valurilor de vreme 
liniştită), sugerând recuperarea temporară a platformei până în Valanginianul târziu. Topul 
acestei secvențe este marcat de o suprafața de tip firmground. În toate secțiunile studiate din zona 
Dâmbovicioara, înecarea generală este înregistrată printr-o secvență groasă de marne și 
marnocalcare, bogate în amoniți și belemniți, acumulate în intervalul de timp Hauterivian 
timpuriu – Barremian. 
Munții Bucegi. Zonele cele mai adânci ale Platformei Carbonatice Getice sunt documentate prin 
secvențele carbonatice de vârstă Titonian-Berriasian superior din Munții Bucegi (secțiunile 
Cariera Lespezi, Clăile de Piatră și Polițe). Secțiunile din Cariera Lespezi și Clăile de Piatră, 
evidențiază un model tectonic al blocurilor înclinate, un model descris în numeroase platforme 
carbonatice. Calcarele care formează blocurile înclinate aparțin Formațiunii de Lespezi și sunt 
interpretate ca succesiuni depuse la baza pantei, deoarece acestea sunt compuse din litoclaste 
resedimentate și fosile de apă puțin adâncă amestecate cu sedimente pelagice, indicând 
progradarea platformei. Litoclastele cele mai mari sunt formate din peloidal packstone-
grainstone precum și din bindstone microbial. Apariția abundentă a organismelor încrustante 
precum Crescentiella morronensis în strânsă asociere cu spongierii puternic încrustați, Terebella 
lapilloides și oncoidele carbonatice, sunt interpretate ca granule carbonatice alohtone, exportate 
din zonele protejate al șelfului exterior și/sau a pantei mediane. Debrisul scheletic de apă puțin 
adâncă este reprezentat prin foraminifere bentonice, briozoare, moluște și cochilii de 
brachiopode, echinoide, serpulide, rari corali și cianobacteria de tip rivulariacea. Sedimentul 
pelagic autohton este reprezentat prin bioclastic lithoclastic packstone-wackestone care conține 
numeroase calpionele, calcisfere, bivalve pelagice, ostracode și peloide. Cu toate acestea, 
microfaciesul corespunzător conține de asemenea granule carbonatice resedimentate, acestea 
fiind puternic micritizate, bioerodate și fragmentate (crinoide, Crescentiella, foraminifere 
bentonice și serpulide). Litoclastele rotunjite neregulate și componentele scheletice slab sortate 
(erodate și bioclaste reprelucrate), sunt interpretate ca fiind derivate din medii cu ape puțin 
adânci și redepozitate în sedimentele pelagice de apă adâncă. În timpul Berriasianului târziu, 
panta platformei carbonatice (documentate prin secțiunile Lespezi și Clăile de Piatră), începe să 
fie afectată de tectonica extensională, generând falii normale și blocuri înclinate, formând 
escarpamentul din foot-wall și panta adâncă din hanging-wall, dezvoltându-se mici rampe. În 
timpul tectonicii extensionale, topul Formațiunii de Lespezi care formează panta adâncă din 
hanging-wall a fost afectat de fracturarea tectonică care a produs brecia carbonatică  in situ și 
dyke-uri neptuniene umplute cu brecii haotice. Concluzionăm că după fracturare, părțile mai 
înalte ale blocurilor înclinate au fost probabil supuse emergenței și preferențial supuse dizolvării 
și carstificate. Caracteristicile care indică posibila emergență din topul blocurilor fracturate și 
înclinate sunt limitate la clastele carbonatice care formează brecia de-a lungul suprafețelor de 
discontinuitate. Unele claste conțin oncoide cu nuclei dolomitizați și cavități formate prin 
dizolvare, umplute cu sediment geopetal, interpretat ca fiind silt vados. Cu toate acestea, 
eroziunea submarină din timpul evenimentului de înec anterior, a îndepărtat probabil alte 
evidențe sedimentologice de expunere subaeriană. Scăderea relativă a nivelului mării (în 
intervalul de timp Berriasian târziu-Valanginian timpuriu) și local emersiunea blocurilor 



înclinate ale platformei carbonatice au fost urmate în Valanginianul târziu (începând cu Zona 
Verrucossum) de o creștere a nivelului mării care a condus la înecarea finală a platformei 
carbonatice. Evenimentul de înecare este documentat prin microfaciesul wackestone bogat în 
glauconit și pirită care acoperă suprafața de discontinuitate sau formează matricea breciilor in 
situ și a breciilor de colaps haotice care umplu dyke-urile neptuniene. Local, pe suprafața 
discontinuității, cantitatea de glauconit este foarte mare, marcând intervalul unei rate de 
sedimentare foarte redusă, asociată cu o creștere a materiei organice, corespunzătoare condițiilor 
favorabile pentru formarea piritei. De asemenea, Barbu (2005, 2013) a raportat prezența piritei 
framboidale și a urmelor fosile Zoophycos, ca fiind indicatoare pentru condiții disoxice-anoxice, 
care coincid cu creșterea semnificativă a conținutului de materie organică cu valori cuprinse între 
2.3 și 3%. Peletele de glauconit sunt în general rotunjite, variind în culoare de la verde deschis 
până la verde mai închis, cu o granulometrie variabilă (de la moderat la slab sortat) indicând 
originea parautohtonă-autohtonă. Mai mult decât atât, datorită procentului ridicat de potasiu 
(valorile K2O variază de la 7.61 către 8.21%), sunt caracteristice stadiile evoluate către foarte 
evoluate ale glauconitizării. Prezența unor cantități mari de glauconit matur împreună cu 
prezența cantității moderate-abundente a piritei, conduce la un nivel condensat format într-un 
mediu disoxic-anoxic. Adâncirea generală a platformei este documentată prin sedimentele 
pelagice acoperitoare (Formațiunea La Clăi, MF18). Barbu (2007, 2013) și Barbu și Melinte-
Dobrinescu (2008) au discutat în detaliu geneza depozitelor pelagice post-înecare din intervalul 
Valanginian superior-Hauterivian, subliniind prezența unui episod disaerobic și au raportat prima 
înregistrare a evenimentului de nutrificare din timpul Valanginianului târziu din Carpații 
Meridionali. 
Evoluția platformei carbonatice controlată tectonic 
Structura complexă a fundamentului a fost influențată cel mai probabil de dezvoltarea platformei 
carbonatice. Zonele studiate din punct de vedere structural cu dezvoltarea platformei carbonatice 
de apă puțin adâncă (Formațiunea Dâmbovicioara) sunt situate în nord, în zona Brașov-Codlea și 
continuă spre sud cu zona Dâmbovicioara. Spre est și sud, depozitele carbonatice de apă puțin 
adâncă au fost înlocuite treptat cu depozite carbonatice resedimentate, care indică o progradare a 
pantei (Formațiunea de Lespezi, Munții Bucegi). Patrulius (1969: p. 26) a descris morfologia din 
partea de est a Platformei Carbonatice Getice prin separarea diferită pe ”zone de facies” în 
depozitele Mezozoice a zonelor Dâmbovicioara și Brașov-Codlea (reprezentând zonele cel mai 
puțin adânci ale platformei) și în partea de vest a Munților Bucegi (caracteristică zonelor adânci 
ale platformei carbonatice). Această interpretare este în concordanță cu caracteristicile 
sedimentologice și de microfacies observate de noi în secțiunile studiate. Fluctuațiile tectonice și 
eustatice, au fost cel mai probabil, principalii factori care au cauzat bascularea blocurilor, 
emersiunea locală și înecarea ulterioară din partea estică a Platformei Carbonatice Getice din 
timpul Cretacicului inferior. Marginea estică a Platformei Carbonatice Getice a fost afectată în 
intervalul de timp Berriasian târziu-Valanginian de o tectonică distensională, care ar putea fi 
asociată cu mișcările Neo-Cimmeriene, cu efecte recunoscute pe scară largă în nordul zonei peri-
Tethysiene. Prin urmare, sectoarele Dâmbovicioara, Brașov-Codlea și sudul Munților Bucegi a 
platformei carbonatice, au fost cel mai probabil afectate de evenimentele tectonice extensionale 
din intervalul de timp Berriasian târziu-Valanginian, producând mici (până la zeci de kilometri 
pătrați în zona) morfostructuri submarine delimitate de falii (ca blocuri înclinate la un unghi mic 
cu pante ușor înclinate spre est și sud). Prezența unor astfel de mișcări tectonice corelate cu 
fluctuațiile eustatice este susținută de următoarele argumente: 



1) Grosimea variabilă și variațiile laterale de facies pe distanțe scurte a succesiunii de 
înecare din timpul Valanginianului superior din zona Dâmbovicioara (Fig. 17) și Munții Bucegi; 
2) Prezența dyke-urilor neptuniene umplute cu brecii sinsedimentare și faliile normale cu 
unghiuri mari care au afectat depozitele Valanginianului superior din timpul înecării (Fig. 17); 
3) Diferitele grade de bioeroziune pe suprafețele de discontinuitate din topul calcarelor din 
intervalul Berriasian-Valanginian bazal (în zonele Dâmbovicioara și Brașov-Codlea) susțin 
prezența unui țărm stâncos, cu diferite grade de eroziune marină (litoral sau suprafețe erozionale 
submarine) din timpul Valanginianului târziu, sugerând prezența unei perturbații tectonice 
verticale la momentul respectiv. Diferite sectoare ale platformei carbonatice au fost probabil 
supuse emergenței pentru un scurt interval de timp, apoi, imediat după inundare au devenit 
țărmuri stâncoase; în cele din urmă, în timpul înecării progresive, s-a dezvoltat un hardground de 
origine marină. 
 
Interpretarea înregistrărilor izotopilor de carbon 
Înregistrările izotopilor de carbon furnizează semnale variabile cu privire la schimbările de 
paleomediu în intervalul de timp Berriasian târziu-Valanginian târziu. Stadiul de pre-înecare a 
platformei carbonatice reprezentat prin partea superioară a Formațiunii de Cheile 
Dâmbovicioarei (Berriasian superior-Valanginian bazal), corespunde unui trend ascendent de ape 
puțin adânci pe parcursul unei tendințe de creștere a nivelului marin (“highstand systems tract”). 
În acest stadiu, datele izotopului de carbon înregistrează excursii pozitive și valori scăzute ale 
conținutului de carbon (TOC) oscilând în jurul valorii de 0.34%, aferente condițiilor oxice, 
necorespunzătoare conservării materiei organice (Fig. 16A,B). Valorile pentru δ13C sunt 
indicative pentru un mediu normal marin, fără alterații semnificative diagenetice. Topul 
Formațiunii de Cheile Dâmbovicioarei prezintă caracteristici meteorice (e.g. microcarstificări, 
dizolvări și cimentări vadoase, caracteristice pentru o scurtă perioadă de timp de expunere 
subaeriană, în timpul scăderii nivelului marin. Cu toate acestea, în timpul acestei etape valorile 
izotopilor stabili ale cimenturilor vadoase timpurii nu sugerează o expunere subaeriană a 
platformei. Începând cu intervalul de timp Valanginian târziu bazal, partea de est a Platformei 
Carbonatice Getice a fost afectată de o fază de înec cauzată de factori complecși (e.g. creșterea 
rapidă a nivelului mării și activitatea tectonică extensională) în timpul unei etape de 
transgresiune. În secțiunea Cariera Piatra Mare, excursia negativă a izotopilor de carbon pornește 
din partea bazală a unității condensate (Valanginian inferior mediu, Zona Neocomiensiformis) cu 
valori ale cimentului BFC și ale crustelor feruginoase trombolitice variind între -1.10‰ to -
1.38‰, urmată de o schimbare pozitivă în partea superioară a unității condensate, cu valori de 
până la 2.03‰. Pornind din baza următorului strat, valorile pentru δ13C prezintă o tendință de 
scădere până la valori de 0.91‰ în Hauterivianul timpuriu. În crustele feruginoase trombolitice 
se observă o creștere a conținutului de TOC (1.27%) corespunzător valorilor negative ale δ13C. 
Tendințele generale ale curbei izotopului de carbon sunt similare cu cele găsite în perioada 
Valanginian-Hauterivian inferior, raportate de alți autor. În secțiunea Drumul de Care, cele mai 
mici valori ale carbonului (0.24 la 0.44‰) încep chiar de sub discontinuitatea fosfatizată, urmate 
apoi de valori negative ale δ13C (variind între -0.41 și -0.79‰, care încep din Valanginian târziu 
bazal, Zona Verrucosum), fiind asociate cu crustele fosfatice și se extind în primii centimetrii ai 
nivelului condensat bogat în glauconit; acest interval este urmat de o schimbare pozitivă, în 
stratul acoperitor (cu o grosime de 1.5 metri) de wackestone bogat în glauconit (până la 1.99‰, 
Fig. 16B). Excursia negative-pozitivă a izotopului de carbon care a avut loc în timpul 
Valanginianului târziu bazal, Zona Verrucosum este corelată cu o creștere a valorilor TOC de 



până la 1.37%, reflectând o mai bună conservare a materiei organice. Intervalul de timp 
Valanginian corespunde cu o perioadă în care material organică avea valori în general scăzute. 
Cu toate acestea, o cantitate ridicată de fosfat autigen prezent în sedimente, este asociată cu o 
îmbogățire în nutrienți, care caracterizează episodul “Weissert” din Valanginian și coincide cu 
înecarea platformelor carbonatice. Secțiunea Izvorul Peșterii prezintă o schimbare negativă 
drastică de la 0.11 to -3.23‰, pornind din timpul Valanginianului târziu bazal, Zona 
Verrucosum, de-a lungul suprafeței de discontinuitate și continuând cu partea bazală a nivelului 
condensat bogat în glauconit, urmată de o schimbare pozitivă de până la 1.43‰. Datele izotopice 
sugerează că înregistrările negative ale carbonului, sunt legate cel mai probabil de procesele 
microbiene, care acționează în condiții reducătoare (disoxic-anoxic). Excursiile negative-pozitive 
ale izotopului de carbon sunt corelate cu perturbațiile globale perturbațiile globale ale ciclului de 
carbon, asociate cu episodul “Weissert” din Valanginian și sunt documentate pentru prima data 
în părțile mai puțin adânci ale Platformei Carbonatice Getice (zonele Dâmbovicioara și Codlea). 
Pentru zonele adânci ale Platformei Carbonatice Getice, evenimentul de înecare, este marcat de 
datele izotopice ale carbonului obținute de Barbu (2013) în secțiunea Lespezi (în timpul 
Valanginianului târziu). 
 
Concluzii 
Depozitele Cretacicului inferior (Berriasian-Valanginian) expuse în marginea estică a Platformei 
Carbonatice Getice, furnizează evidențe esențiale pentru reconstituirea evoluției sedimentare a 
platformei și să permită identificarea perioadelor de fluctuații eustatice ale nivelului mării și ale 
activității tectonice extensionale. Aceste evenimente au controlat evoluția marginii platformei, în 
care pot fi identificate următoarele etape: a) stadiul de pre-înecare a platformei corespunzător 
selfului de mică adâncime și zonei de pantă; b) o scurtă durată de emersiune și expunere 
subaeriană producătoare de micro(carstificări); c) o inundare incipientă și formarea unei 
discontinuități de tip hardground intra-Valanginian; d) stadiul de înecare a platformei 
carbonatice. 
În intervalul de timp Berriasian târziu-Valanginian timpuriu, evenimentele tectonice extensionale 
și scăderea relativă a nivelului mării, au determinat emergența și posibila expunere subaeriană a 
Platformei Carbonatice Getice. Chiar dacă argumentele pentru expunerea subaeriană nu sunt 
evidente în toate secțiunile studiate, există dovezi pe scară largă pentru diageneza meteorică. 
În zonele mai puțin adânci ale platformei carbonatice (zonele Dâmbovicioara și Brașov-Codlea), 
gapul stratigrafic este corespunzător Valanginianului timpuriu. Durata exactă a gapului este 
dificil de evaluat datorită rezoluției temporale scăzute ale organismelor de apă puțin adâncă. Cu 
toate acestea, luând în considerare datele biostratigrafice existente, presupunem un gap de 
aproape 1.5 Ma în zona Brașov-Codlea și aproximativ 2.5 Ma în zona Dâmbovicioara (Fig. 13). 
Suprafața de discontinuitate identificată în Munții Bucegi corespunde intervalului de timp 
Berriasian târziu-Valanginian târziu bazal, pe baza rezultatelor prezentei lucrări și a rezultatelor 
obținute de Barbu și Melinte (2008). 
Evenimentul de înecare este documentat prin suprafața de discontinuitate intr-Valanginiană 
asociată cu un interval de condensare stratigrafică și tafonomică, fosfatizare, glauconitizare 
precum și încrustarea cu oxihidroxizi de fier. Evenimentul de înecare este de asemenea asociat 
cu un wackestone bogat în glauconit și pirită care acoperă suprafața de discontinuitate și care 
formează matricea breciilor in situ și a breciilor de colaps haotice. 
Debutul evenimentului de înecare a fost extrem de diacron: în zona Brașov-Codlea a început în 
Valanginianul timpuriu mediu (Zona Neocomiensiformis), în zona Dâmbovicioara în 



Valanginian târziu bazal (Zona Verrucosum), și în Munții Bucegi în Valanginianul târziu (Zona 
Verrucosum superior). 
Excursiile negativ-pozitive ale izotopilor de carbon înregistrate în zonele Dâmbovicioara și 
Brașov-Codlea sunt corelate cu o creștere a conținutului organic total. Aceste excursii corespund 
perturbațiilor globale ale ciclului de carbon, asociate cu episodul ”Weissert” din Valanginian, 
identificate atât în zonele mai puțin adânci (zonele Dâmbovicioara și Codlea) cât și în zonele mai 
adânci (Munții Bucegi) a Platformei Carbonatice Getice. Ținând cont de variațiile laterale de 
facies pe distanțe scurte, grosimile variabile și distribuția litofacială a succesiunilor de înecare 
din Valanginianul superior, împreună cu tafonomia și compoziția ansamblului macro- și 
microfosil asociate cu suprafața de discontinuitate și nivelurile condensate acoperitoare, putem 
deduce că diferitele zone din marginea estică a Platformei Carbonatice Getice au fost afectate de 
evenimentul diacron de înecare într-un regim activ de tectonică extensională, asociat cu mișcările 
Neo-Cimmeriene cu efecte recunoscute pe scară largă în nordul zonelor peri-Tethysiene. 
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Depozitele berriasian-valanginiene şi apţiene din nord-vestul masivului Piatra Craiului: 
relaţii stratigrafice, faciesuri şi medii depoziţionale 

Introducere 
Zona de contact între succesiunea carbonatică Kimmeridgian-Valanginian inferioară (Bucur, 
1978; Bucur et al., 2009; Mircescu et al., 2014) și conglomeratele apțiene a fost studiată în mai 
multe regiuni, însă doar trei dintre acestea sunt relevante pentru prezentul studiu: Padinile 
Frumoase, Drumul lui Lehman și Prăpăstiile Zărneștilor. 
 
Descrierea profilelor studiate 
În zonele studiate au fost realizate trei profile cu scopul de a stabili relaţia dintre depozitele 
conglomeratice şi succesiunea peste care acestea au fost depuse. În Prăpăstiile Zărneştilor zona 
de contact prezintă o serie de complicaţii tectonice astfel că profilul realizat nu aduce decât 
informaţii parţiale cu privire la scopul urmărit. Profilele Padinile Frumoase şi Drumul lui 
Lehman au oferit informaţii foarte utile cu privire la succesiunea din zona de contact şi 
argumentarea vârstei depozitelor studiate (Ungureanu et al., 2015). 
 
Prăpăstiile Zărneştilor  
În Prăpăstiile Zărneştilor a fost realizat un profil de la ieşirea din prăpăstii până la primul 
afloriment cu conglomerate (probe: eşantionul 153 în bază, respectiv 23 în top). Calcarele 
probate sunt denumite de Patrulius (1969) "calcarele masive superioare ". Probarea a fost făcută 
chiar la ieşirea din prăpăstii, după ultima ocurenţă a depozitelor carbonatice stratificate (turbidite 
calcaroase). Profilul a fost realizat pe partea dreaptă a drumului forestier care duce spre Cabana 
Curmătura. Succesiunea studiată este uşor identificabilă în teren deoarece toate aflorimentele 
observate prezintă urmele unei intense activităţi erozionale şi au un aspect puternic brecios. Au 
fost colectate 130 de eşantioane iar topul succesiunii probate este marcat de o falie cu umplutură 
conglomeratică. Profilul poate fi divizat în două părţi prin prisma conţinutului 
micropaleontologic. Principalele tipuri de microfaciesuri observate sunt:  
• Boundstone/rudstone coraligen; 
• Grainstone/rudstone bioclastic; 
• Grainstone/packstone intraclastic-bioclastic; 
• Boundstone cu organisme incrustante; 
• Rudstone intraclastic-bioclastic;. 
Asociaţia paleontologică descrisă din prima parte a profilului (98-153) este alcătuită din: corali, 
briozoare), fragmente de moluşte (predominant gastropode şi brahiopode), foraminifere 
[Protopeneroplis striata (Weynschenk), Charentia evoluta (Gorbatchik), Coscinoconus alpinus 
(Leupold)], alge calcaroase [Clypeina sulcat a(Alth), Salpingoporella pygmaea (Gümbel), 
Triploporella remesi (Steinmann) , Petrascula bursiformis (Etallon), Perturbatacrusta leini 
(Schlagintweit & Gawlick) şi microproblematice[Crescentiella morronensis (Crescenti). O 
caracteristică particulară a acestei părţi inferioare este faptul că speciile Crescentiella 
morronensis şi Salpingoporella pygmaea sunt prezente în fiecare eşantion. Faciesurile şi 



asociaţia micropaleontologică descrise sunt tipice Tithonianului şi au fost descrise şi din alte 
profile din masivul Piatra Craiului (e.g. Bucur,1978; Mircescu et al., 2014). 
În a doua parte a profilului faciesurile sunt în cea mai mare parte grainstone-uri bioclastice sau 
mai rar peloidal-bioclastice.  
Asociaţia paleontologică este alcătuită în principal din: fragmente de corali, briozoare, spongieri 
[Ellipsactinia sp.], alge calcaroase [? Griphoporella creatcea (Dragastan), Griphoporella sp., 
Salpingoporella pygmaea (Gümbel), ? Petrascula sp., Steimaniporella sp.], foraminifere 
bentonice [Protopeneroplis ultragranulata (Gorbatchik, ?Paracoskinolina sp., Coscinoconus 
alpinus, Charentia evoluta] şi microproblematice [Crescentiella morronensis (Crescenti)]. 
Ansamblul de microfaciesuri şi microfosile identificat este caracteristic pentru intervalul 
Tithonian-Berriasian inferior  
Topul profilului este marcat de falia cu umplutură conglomeratică după care există o porţiune 
acoperită de vegetaţie şi un olistolit calcaros cu umplutură conglomeratică pe fisuri. Contactul 
direct între depozitele carbonatice şi cele conglomeratice nu poate fi observat datorită 
complexităţii tectonice a zonei şi vegetaţiei abundente. Chiar dacă profilul din Prăpăstiile 
Zărneştilor nu pune în evidenţă zona de contact între conglomerate şi depozitele mai vechi, peste 
care s-au depus conglomeratele, asociaţiile descrise din acest profil, care indică vârsta Tithonian-
Berriasian a acestor calcare, pot fi utilizate ca termen de comparaţie pentru a argumenta că una 
din ariile sursă a acestor depozite ar fi reprezentată de succesiunea carbonatică din Masivul 
Piatra Craiului. 
 
Padinile Frumoase  
În aria Padinile Frumoase stratele de calcar şi de conglomerat stau în poziţie aproape verticală. În 
această secţiune a putut fi observată limita dintre rocile carbonatice Berriasian-Valanginianului 
inferior şi marnocalcarele/calcarele Valanginianului superior. Limita poate fi urmărită şi din 
punct de vedere geomorfologic deoarece calcarele valanginian inferioare sunt bine cimentate şi 
creează topografii pozitive (versanţi abrupţi), faţă de marnocalcarele/calcarele valanginian 
superioare care sunt slab cimentate şi usor dezagregate. Calcarele Berriasian-Valanginianului 
inferior sunt formate din bancuri groase decimetrice-metrice, iar marnocalcarele/calcarele 
Valanginianului superior din apropierea limitei sunt formate din strate subţiri centimetrice-
decimetrice. 
Calcarele Berriasian-Valanginianului inferior sunt constituite predominant din grainstone 
intraclastic-bioclastic şi packstone peloidal-bioclastic. Microfosilele sunt reprezentate prin 
foraminifere bentonice mici (miliolide), rare foraminifere bentonice mari cu test aglutinant 
[Pseudocyclammina lituus (Yokoyama)], noduli de Lithocodium, cianobacterii de tip 
rivulariaceu, fragmente de lamelibranhiate, plăci şi radiole de echinide, fragmente de alge 
dasycladale şi rare ostracode. Pe lângă microfosile se mai găsesc peloide, intraclaste şi rare 
oncoide. Mai apar structuri fenestrate şi cimenturi sindepozitionale de tip menisc. Aceste calcare 
s-au acumulat într-un mediu puţin adânc, în zonele peritidale, subtidal şi intertidal. Limita 
acestor calcare cu depozitele marnoase valanginian inferioare este marcată printr-o 
discontinuitate. La limita dintre cele două formaţiuni, calcarele valanginian inferioare prezintă 
structuri de dizolvare şi pelicule de oxi-hidroxizi de fier. Expunerea subaeriană a acestor calcare 
este indicată de dizolvarea atât a particulelor componente cât şi a cimentului care leagă aceste 
claste. În cavităţile nou formate s-a acumulat silt vados, sau a pătruns sedimentul depus în timpul 
Valanginianului superior. Microfosile identificate la câţiva metri sub limită [Salpingoporella 
praturloni (Dragastan), Pseudocymopolia jurassica (Dragastan), Haplophragmoides joukowskyi 



(Charollais, Brönnimann & Zaninetti), Montsalevia salevensis (Charollais, Brönnimann & 
Zanninetti), Pfenderina neocomiensis (Pfender), Coscinoconus cherchiae (Arnaud-Vanneau, 
Boisseau & Darsac), Coscinoconus delphinensis (Arnaud-Vanneau, Boisseau & Darsac), 
Coscinoconus campanellus (Arnaud-Vanneau, Boisseau & Darsac)], precum şi corelări cu 
depozitele similare din Culoarul Dâmbovicioara (Formaţiunea de Cheile Dâmbovicioarei, 
Patrulius etal., 1980) indică vârsta Valanginian inferior. 
Peste discontinuitate urmează un pachet de 3 m de strate subţiri de marnocalcare/calcare 
marnoase compacte. Acestea sunt alcătuite din alternanţe de wackestone bioclastic cu packestone 
peloidal-bioclastic. Bioclastele sunt reprezentate prin multe fragmente de echinide, ostracode, 
rare fragmente de moluşte, briozoare, foraminifere bentonice mici [Montsalevia salevensis 
(Charollais, Brönnimann & Zaninetti), Meandrospira favrei (Charollais, Brönnimann & 
Zaninetti)], foarte rare calpionellide  şi calcisfere (cişti de dinoflagelate) Cadosina fusca Wanner, 
Crustocadosina semiradiata (Wanner). Alături de bioclaste există peloide mici şi rare claste de 
glauconit. Faciesurile de tip packstone bioclastic din aceste strate subţiri prezintă o trăsătură 
aparte, dată de cimenturile de tip concreşteri sintaxiale pe fragmentele de echinide. Aceste tipuri 
de cimenturi formează cristale cu morfologii angulare, de diverse dimensiuni, distribuite 
aleatoriu în masa micritică. Textura rocii nou formată, afectată de aceste procese diagenetice, 
este una heterogenă. 
Faciesurile şi microfosilele găsite în aceste marnocalcare pun în evidenţă un mediu marin 
deschis, din zona de pantă de şelf sau de şelf distal. Acumularea acestor depozite de tip 
hemipelagic peste calcarele valanginian inferioare care au fost expuse subaerian a avut loc în 
timpul transgresiunii din Valanginianul superior. Limita dintre rocile carbonatice de apă puţin 
adâncă şi cele hemipelagice este o limită de discontinuitate la scara regională care s-a format în 
timpul Valanginianului. Această limită a fost remarcată de Patrulius (1969) (care o amplasa la 
partea superioară a Tithonianului) în mai multe locaţii din Culoarul Dâmbovicioara şi studiată 
recent în detaliu (Grădinaru et al., 2016) 
Peste stratele subţiri calcaroase-marnoase fin stratificate urmează un pachet de aproximativ 2,5 
m de strate cu grosimi decimetrice. Aceste strate sunt formate din alternanţe de grainstone 
intraclastic-bioclastic, packstone intraclastic-bioclastic şi floatstone intraclastic-bioclastic. În 
cadrul acestor depozite domină intraclastele de tipul packstone peloidal cu foraminifere mici şi 
fragmente de echinoderme, packstone bioclastic cu spiculi de spogieri şi fragmente de corali şi 
fragmente mari din colonii de corali incrustaţi de microorganisme. 
În sedimentul dintre intraclaste au fost găsite cruste sau noduli de Lithocodium, fragmente de 
echinoderme, tuburi de viermi, foraminifere bentonice mari [Pseudocyclammina lituus 
(Yokoyama), Coscinoconus  cf. cherchiae (Arnaud-Vanneau, Boisseau & Darsac), foraminifere 
bentonice mici Montsalevia salevensis (Charollais, Brönnimann & Zaninetti), Meandrospira 
favrei (Charollais, Brönnimann & Zaninetti), foarte rare calpionellide, calcisfere [Cadosina fusca 
(Wanner), Stomiosphaera echinata (Nowak), fragmente de alge verzi (Terquemella sp.), 
ostracode şi fragmente de moluşte. În matrice se mai găsesc peloide mici şi rare claste de 
glauconit. 
Pe baza tipurilor de intraclaste şi a bioclastelor găsite în matrice se poate spune că aceste 
depozite s-au acumulat pe panta şelfului sau la baza pantei de şelf. Ele s-au format în urma 
curgerilor în masă, de tipul curgerilor debritice. Multe bioclaste şi intraclaste au fost remobilizate 
sau remaniate din depozitele de şelf putin adânc (e.g. fragmentele de corali, alge verzi, 
foraminiferele mari, etc.). 



În zona Padinilor Frumoase contactul dintre depozitele Valanginianului superior şi breciile 
apţiene este mascat de grohotişuri, însă au putut fi observate o serie de brecii monomictice 
carbonatice deasupra limitei cu calcarele valanginiene. Succesiunea apţiană brecioasă este foarte 
scurtă (2-3m), după care se trece la depozite de tipul ortoconglomeratelor şi paraconglomeratelor 
monomictice calcaroase. Peste acestea apar conglomeratele apţiene polimictice în forma 
cunoscută din zona Gura Râului. 
Breciile/microbreciile calcaroase care apar deasupra limitei conţin claste de diverse dimensiuni şi 
cu diferite morfologii, cuprinse într-o matrice micritic argiloasă. Clastele sunt reprezentate 
predominant prin fragmente de roci carbonatice, marne bioclastice şi diverse bioclaste. Clastele 
carbonatice sunt formate din fragmente de bioconstrucţii coraligene, cruste cu spongieri şi 
Lithocodium, grainstone peloidal bioclastic cu orbitolinide, packstone bioclastic cu orbitolinide şi 
alge verzi şi wackestone peloidal fenestrat. Clastele din marne conţin fragmente mici de 
echinide, foraminifere (e.g. Lenticulina sp.), ostracode, peloide şi glauconit. 
Bioclastele găsite în matrice sunt reprezentate prin orbitolinide, fragmente de corali, fragmente 
de rudişti, briozoare şi plăci de echinoderme. Matricea conţine, de asemenea, extraclaste de cuarţ 
cu dimensiuni siltice. Atât clastele carbonatice cât şi cele marnoase prezintă structuri evidente de 
dizolvări. În figura 8.12 D se poate observa cum clastul marnos a fost dizolvat şi înconjurat de 
oxi-hidroxizi de fier, care au pătruns şi în interior, iar unele minerale glauconitice au fost parţial 
sau total oxidate. În schimb, în figura 8.12 E colonia de corali din clastul carbonatic a fost parţial 
dizolvată şi substituită de cimenturi scalenoedrice de tip “dog tooth”. În alte claste carbonatice se 
remarcă dizolvări ale componentelor iar cavităţile nou formate sunt bordate de un ciment 
echigranular, fin cristalin. Ulterior, aceste cavităţi au fost colmatate cu sediment micritic-argilos. 
Breciile de lângă limita cu depozitele valanginiane conţin galeţi cu microfaciesuri similare cu 
cele ale calcarelor berriasian-valangienene şi barremian-apţiene. În cadrul acestor depozite 
orbitolinidele se găsesc atât în matrice, cât şi în clastele carbonatice. Deşi secţiunile prin 
orbitolinide nu au intersectat aparatul embrionar acestea au o structură de tipul orbitolinidelor 
barremian-apţiene (Palorbitolina-Mesorbitolina). Fragmentele de roci peritidale 
(mudstone/wackestone peloidal fenestrat, packstone/grainstone peloidal bioclastic cu 
foraminifere mari bentonice), ar putea aparţine faciesurilor berriasiene-valanginian inferioare, 
deoarece în acest interval de timp pe toată platforma carbonatică s-au acumulat sedimente 
carbonatice de apă puţin adâncă. În schimb, faciesurile recifale intens incrustate de cruste 
microproblematice şi cele granulare bioclastice cu orbitolinide şi alge verzi sunt găsite 
predominant în calcarele barremian-apţian inferioare din Culoarul Dâmbovicioara. 
Breciile monomictice calcaroase sunt urmate de conglomerate monomictice calcaroase. Analiza 
microfaciesală şi micropaleontologică a unor galeţi din conglomeratele monomictice îndică 
microfaciesuri şi microfosile din intervalele Berriasian-Valanginian şi Barremian-Apţian. 
Galeţii atribuiţi Berriasian-Valanginianului prezintă preponderent microfaciesuri de tipul 
mudstone fenestrat, packstone peloidal-bioclastic sau grainstone/packstone peloidal bioclastic. 
Asociaţia micropaleontologică caracteristică este constituităîn principal din foraminifere cum 
sunt Ammobaculites sp., Montsalevia salevensis(Charollais, Brönnimann & Zaninetti), 
Meandrospira sp., Protopeneroplis ultragranulata (Gorbatchik), Pfenderina neocomiensis 
(Pfender) şi Clypeina parasolkani (Farinacci & Radoičić). 
Intervalul Baremian-Apţian este reprezentat prin microfaciesuri de tipul grainstone/packstone 
bioclatic, boundstone spongo-microbialitic, wakestone/packstone bioclastic cu glauconit şi 
microbrecii. Asociaţiile micropaleontologice sunt alcătuite din: foraminifere [Mesorbitolina 
parva (Douglass), Coscinophragma cribrosa (Reuss), Pseudolituonella sp., foraminifere 



aglutinante biseriate, ?foraminifere involutinide, tuburi de viermi  [Terebella lapilloides 
(Münster), alge verzi [Neomeris cretacea (Steinmann), Griphoporella sp., Cylindoporella 
elliptica (Bakalova), Salpingoporella muehlbergii (Lorenz)] şi microproblematice [Lithocodium 
aggregatum (Elliott), Carpathoporella occidentalis (Dragastan) şi alge roşii (?Sporolithon sp.). 
În matricea conglomeratelor monomictice care stau peste brecii au fost identificate orbitolinidele 
Rectodyctioconus giganteus (Schroeder) și Palorbitolina lenticularis care indică vârsta 
Barremian superior-Apţian inferior. 
Conglomeratele monomictice se găsesc la aproximativ 2 m peste breciile din bază și conțin în 
matrice orbitolinide de vârstă Barremian superior-Apțian. Putem presupune că și breciile 
monomictice din baza succesiunii, care conţin fragmente de orbitolinide de tip Palorbitolina-
Mesorbitolina, sunt de vârstă apţiană. 
 
Drumul lui Lehman 
Succesiunea din zona Drumul lui Lehman este importantă deoarece este singurul loc unde se 
vede contactul direct între calcarele berriasian-valanginiene și breciile monomictice calcaroase. 
Calcarele valanginiene sunt reprezentate predominant prin packstone peloidal bioclastic și 
grainstone/packstone fin granular peloidal bioclastic. În ambele tipuri de calcare se găsesc 
foraminifere bentonice mici, fragmente mici de echinoderme, peloide mici și cimenturi de tip 
concreșteri sintaxiale pe fragmentele de echinoderme. Aceste faciesuri seamănă foarte mult cu 
cele găsite în secvența valanginian superioară de la Padinile Frumoase. În cadrul lor au fost 
identificate microfosile valanginiene cum sunt: Protopeneroplis ultragranulata (Gorbatchik), 
Montsalevia salevensis (Charolllais, Brönnimann & Zaninetti), Haplophragmoides sp. şi 
Meandropsira cf. favrei (Charollais, Brönnimann & Zaninneti). 
Peste aceste calcare urmează brecii monomictice calcaroase care aflorează pe o grosime ce 
variază între 1-2,5 metri. Aceste brecii prezintă o structură masivă, iar clastele variază în 
dimensiuni și sunt distribuite haotic într-o matrice micritică. În cadrul matricei se mai găsesc 
orbitolinide, fragmente de echinoderme, fragmente de rudiști, corali și extraclaste de cuarț de 
dimensiuni siltice. Intraclastele sunt reprezentate prin fragmente recifale coraligene, packstone 
peloidal bioclastic cu ?Vercorsella sp., mudstone/packstone fenestrat cu foraminifere, 
wackestone/packstone cu foraminifere, grainstone cu foraminifere mari.  
Peste brecii urmează paraconglomerate monomictice calcaroase. Acestea conţin galeţi cu 
microfaciesuri și microfosile care indică intervalele Berriasian-Valanginian, respectiv 
Barremian-Apțian. 
Asociația micropaleontologică din galeţii atribuiţi Berriasianului superior-Valanginianului 
inferior este alcătuită în special de foraminfere: Pseudocyclamina lituus (Yokoyama), 
Scythiolina sp., Scythiolina camposauri (Sartoni & Crescenti), Coscinoconus sp., Coscinoconus 
delphinensis (Arnaud-Vanneau, Boisseau & Darsac), Montsalevia salevensis (Charollais, 
Brönnimann & Zaninetti), ?Pfenderina sp., Pfenderina neocomiensis (Pfender), Protopeneroplis 
ultragranulata (Gorbatchik), Everticyclamina sp., Gaudryina sp, ?Nautiloculina sp., 
?Vercorsella sp., ?Arenobulimina sp., Mohlerina basiliensis (Mohler), Paracoskinolina? 
jourdanensis (Foury & Moullade), ?foraminifere involutinide, alături de care apar rare alge: 
Salpingoporella pygmaea (Gümbel), Pseudocymopolia jurassica (Dragastan), ?Banatocodium  
sp. şi ?Nipponophycus sp.. 
Majoritatea galeților din brecii și conglomerate prezintă structuri de dizolvare, ceea ce presupune 
ca aceste calcare au fost expuse subaerian. 
 



Discuții 
Studiul clastelor din breciile și conglomeratele din ariile Padinile Frumoase și Drumul lui 
Lehman arată că în timpul Apțianului au fost exumate roci carbonatice recifale și de apă puțin 
adâncă de vârstă Barremian-Apțian inferior și roci carbonatice peritidale de vârstă Berriasian-
Valanginian. Breciile monomictice din partea bazală a succesiunii apțiene reprezintă depozite de 
curgeri debritice acumulate pe panta șelfului sau la baza acestuia. Formele angulare până la 
subrotunjite ale clastelor indică faptul că sursa acestor depozite era apropiată, iar bioclastele 
conținute (orbitolinidele) indică un mediu marin, probabil de șelf puțin adânc. Aportul terigen de 
pe continent este subliniat de xistența extraclastelor de cuarț care se găsesc în matricea micritică 
argiloasă a acestor depozite. Peste breciile calcaroase se acumulează strate groase de 
conglomerate ce prezintă structuri masive). Clastele sunt rotunjite iar liantul este reprezentat 
printr-un sediment siltic nisipos carbonatic. În matrice se găsesc orbitolinide pe baza cărora s-a 
stabilit vârsta Apțian. Aceste depozite masive sunt suprapuse erozional și reprezintă curgeri în 
masă granulare. Curgerile în masă debritice și granulare se întâlnesc în mediile de tip fan delte. 
Astfel, putem presupune că în timpul Apțianului în aceste zone ale șelfului debușeau o serie de 
conuri aluviale submarine. Aportul sedimentar de pe continent era foarte ridicat ceea ce indică 
faptul că ariile sursă erau apropiate țărmului și că rata de eroziune era mare. Cel mai probabil, 
aceste sisteme de tip fan delte au fost controlate de ridicarea marginii bazinului din timpul 
Apțianului. 
Actual, rocile carbonatice și marnocalcarele cu glauconit de vârsta Barremian-Apţian bazal, 
aflorează doar în Culoarul Dâmbovicioara (Dealul Sasului, Valea Muierii, etc.) (Patrulius, 1969; 
Patrulius & Avram, 1976; Patrulius et al., 1980; Bucur et al., 2011; Gradinaru et al., 2016). Aria 
sursă pentru clastele Berriasian-Valanginian a putut fi Masivul Piatra Craiului, deoarece acestea 
aflorează aproape de contact. În Masivul Piatra Craiului nu aflorează calcare recifale barremian-
apțian inferioare. Probabil că în acest interval de timp blocul care alcătuieşte în prezent partea 
nordică a masivului să fi fost ridicat. 
Studiul zonei de contact dintre calcarele valanginiene și breciile si conglomeratele apțiene a 
arătat că sedimentarea carbonatică din Masivul Piatra Craiului se termină în Valanginianul 
superior. Această întrerupere a fost probabil urmată de o ridicare a întregii regiuni pe fondul unei 
activităţi tectonice incipiente. Intensificarea activităţii tectonice și implicit ridicarea zonelor 
adiacente au crescut aportul de material și unghiul de pantă astfel că pot fi explicate primele 
curgeri debritice și granulare (ortoconglomerate polimictice calcaroase) cu galeți de dimensiuni 
reduse (1-3 cm) dar bine rulați. Identificarea în matricea acestora a foraminiferelor 
Rectodictyoconus giganteus și Palorbitolina sp. plasează aceste evenimente în Apțian. Curgerile 
din această perioadă au diferite fluctuații hidrodinamice, paraconglomeratele monomictice fiind 
rezultate în urma unei diminuări a vitezei de curgere dar și a creșterii vâscozității curgerii (a se 
observa prezența galeților mai mari). Aceste curgeri în masă aveau loc pe pantă și la baza pantei 
șefului din timpul Apțianului. Se observă caracterul monomictic al componentelor, un indicator 
clar al faptului că în intervalul Barremian-Apţian ariile sursă au fost exclusiv de natură 
carbonatică. Ultimele depozite din succesiune, conglomeratele polimictice, conţin galeţi 
carbonatici din intervalul Jurasic Mediu-Apţian, galeţi silicolitici şi galeţi metamorfici. Domină 
fracţiunea carbonatică, însă prezența celorlaltor litologii este un indicator al faptului că în 
decursul Apțianului superior evenimentele tectonice din prima fază getică au ridicat toate 
depozitele, inclusiv subasmentul, oferind material pentru depozitele conglomeratice. 
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Recifele isolate din Barremianul Culoarului Dâmbovicioara 
Depozitele mixte carbonato-siliciclastice din Culoarul Dâmbovicioara de vârstă Valanginian 
superior-Hauterivian-Barremian-Apţian urmează discordant peste calcarele Kimmeridgian-
Valanginian inferioare 
Depozitele Valanginianului terminal-Hauterivianului bazal sunt reprezentate prin calcare bogate 
în glauconit în partea bazală, cele hauteriviene prin marne cu intercalaţii de calcare wackestone 
şi packstone cu material terigen fin şi rareori cu glauconit la anumite niveluri şi cu noduli 
silicioşi negri în partea mediană 
Conţin numeroase foraminifere şi cefalopode, rare bivalve, gastropode şi brahiopodeDepozitele 
Barremian-Bedoulianului sunt de asemenea reprezentate prin marne bogate în cephalopod, cu 
mici intercalaţii de calcare argiloase. Ele include însă calcare massive groase, de culoare 
deschisă reprezentate prin packstone şi rudstone bioclastic cu rudişti şi uneori cu constructori 
recifali: corali ramificaţi şi lamelari, uneori globulosi şi sclerospongieri. Marnele Barremianului 
superior-Apţianului includ, intercalaţii de calcare cu foraminifere şi alge calcaroase.  
După (1969), depozitele barremiene conţin 4 niveluri cu rudişti şi corali, marnele din jurul lor 
conţinând o faună de amoniţi tipică pentru Barremianul inferior. Calcarele barremiene sunt 
isolate şi uşor de distins topographic având înălţimi de la câţiva metri la câţiva zeci de metri. 
Studiul acestor calcare a dus la separarea următoarelor medii depoziţionale: şelf distal (offshore) 
şi şelf carbonatic extern de mică adâncime. Selful distal este reprezentat de marne şi calcare 
micritice cu spiculi de spongieri, radiolari şi foraminifere mici. Acestea sunt localizate în baza şi 
topul succesiunilor calcaroase. Selful carbonatic extern de mică adâncime este reprezentat de 
bioconstrucţii coraligene şi bancuri bioclastice. Calcarele s-au acumulat peste depozite micritice 
aflate în baza succesiunii cu o tranziţie gradual. Au fost identificate două suprafeţe de emersie în 
partea superioară a acestui facies.  Faciesul de mică adâncime a rezultat ca o consecinţă a unei 
descreşteri semnificative a nivelului relative al mării. Acest context a favorizat formarea 
bioconstrucţiilor şi a bancurilor bioclastice în zona marginal a şelfului Expunerea subaeriană s-a 



datorat reducerii gradate a spaţiului de acomodare care a devenit negative ca urmare a dezvoltarii 
şi aggradării bioconstrucţiilor sau a progradării/migrării bancurilor bioclastice. 
Asociaţia de alge calcaroase şi foraminifere din aceste calcare a fost menţionată de Săsăran et al. 
(2011). 
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Studii comparative 
Cercetările de teren şi examinarea materialului recoltat din numeroase regiuni ale arealului 
tethysian, având depozite carbonatice de vârstă Jurassic-Cretacic inferior, au relevat asemănări 
dar şi unele deosebiri făţă de zona vizată de proiect. Astfel, cele mai multe asemănări, atât în 
ceea ce priveşte faciesurile cât şi asociaţiile fosilifere exisţă cu Calcarele de tip Plassen din Alpii 
calcaroşi de Nord. Calcarele din Piatra Craiului (precum şi calcare asemănătoare din Buila 
Vânturariţa, Haţeg, Trascău, Hăghimaş) au fost definite drept calcare de Stramberk. Studiul 
depozitelor din localitatea tip de la Stramberk (Cehia) a relevat faptul că aolo avem de a face cu 
o olistrstromă care remaniază d4epozite carbonatice de faciesuri şi vârste diferite. Intr-adevăr 
mare parte din acestea sunt calcare recifale de vârstă Tithonian-Berriasian, foarte asemănătoare 
ca facies şi asociaţie micropaleontologică cu secvenţele Kimmeridgian-tithoniene din Piatra 
Craiului. In ansamblu, dezvoltarea calcarelor de tip Stramberk (sau, poate mai corect, de tip 
Plassen) în arealul carpatic corespunde unui eveniment regional major care a caracterizat 
evoluţia arealului alpino-carpatic în Jurasicul superior-Cretacicul inferior. 
Masivul Piatra Craiului reprezintă componenta vestică a unei zone structurale mai mari, Culoarul 
Dâmbovicioara (Patrulius, 1969) care face parte dintr-o unitate tectonică majoră, Pânza Getică 
(Murgoci, 1905, 1910; Săndulescu,1984) (Fig. 3.1). În contextul geotectonic regional, Pânza 
Getică este inclusă într-un grup de unităţi tectonice majore, Dacide Mediane (Săndulescu, 1984), 
sau Dacia (Dacia Mega-Unit cf. Csontos & Vörös, 2004), care se presupune că ar fi derivate din 
blocuri detaşate din marginea europeană prin evenimentele rupturale din timpul Jurasicului 
(Săndulescu, 1984; 1994). În contextul tectonic regional oceanul Vardar de Est a fost situat între 
blocurile Tisza şi Dacia (Dacidele Mediane) şi s-a închis în timpul Jurasicului terminal-
Cretacicului (Maţenco, 2010). Închiderea acestuia a fost urmată de coliziune continentală în 
timpul Cretacicului (Schmid et al., 2008), atunci conturându-se şi Pânza Getică ca unitate 
tectonică majoră în Carpaţii Meridionali (Săndulescu, 1984). Pânza Getică reprezintă 
componenta Dacidelor Mediane cu aria cea mai largă de aflorare. Întreg teritoriul care este 
cuprins de această unitate a parcurs mai multe faze de distrofism dintre care cele mai importante 
ar fi manifestările tectonice din timpul Cretacicului. Acestea, conform studiilor realizate de 
Codarcea (1940) cuprind două faze principale (Săndulescu, 1984) şi anume una intra-apţiană şi 
una intra-senoniană (Coniacian-Maastrichtian). Prima dintre acestea, denumită şi austrică 
(Patrulius, 1969), s-a manifestat prin încălecarea frontului Pânzei Getice peste Dacidele externe 
(Codarcea, 1940; Săndulescu, 1984). În cadrul acestei etape se ridică zona centrală a Leaotei 
formând un anticlinal mărginit la est de sinclinalul Bucegi şi la vest de sinclinalul Piatra Craiului. 
Consecinţele principale ale acestor prime mişcări tectonice majore sunt reprezentate de ridicarea 
a două arii (Leaota în interior şi Zamura la exterior) care sunt separate de un culoar cu o 
succesiune de conglomerate, calcare recifale şi olistolite (Patrulius, 1969). A doua fază getică sau 



laramică este manifestată prin şariajul final al domeniului getic peste cel danubian (Săndulescu, 
1984). 
 
Evoluţia secvenţială a depozitelor jurasice şi cretacice din arealul Piatra Craiului-
Dâmbovicioara 
Succesiunea depozitelor jurasice şi cretacice din arealul Piatra Craiului-Dâmbovicioara 
reprezintă o succesiune de secvenţe majore (de ordinul 2) acoperind circa 78 milioane ani. In 
cadrul acestora se pot separa secvenţe de ordinul 3 şi 4. In cadrul Depozitelor Jurasicului mediu 
se pot separa două secvenţe (una corespunzănd depozitelor Bajocian-Bathonianului şi alta 
depozitelor Callovianului-Oxfordianului). Se porneşte de la un cortegiu transgresiv care trece la 
un cortegiu de mică adâncime marcat şi delimitat de un nivel de condensare cu fosfatizări. 
Următorul cortegiu transgresiv evouluează înspre un cortegiu de adâncime. Suprafaţa de maximă 
inundare corespunde cu nivelul de radiolarite din partea superioară a succesiunii callovian-
oxfordiene. Succesiunea calcarelor kimmeridgian-valanginiene se dezvoltă de-a lungul unei 
megasecvenţe regresive care începe cu depozite de pantă, trece prin depozite de margine de 
platformă şi se încheie cu o succesiune groasă de depozite peritidale delimitate de 
discontinuitatea intravalanginiană, marcată iniţial de expunere subaeriană şi apoi de înecarea 
platformei. O nouă secvenţă îcepe în Valanginianul superior şi se încheie în Apţianul inferior, 
fiind marcată de cicluri transgresiv-regresive care au dus în timpul Barremianului şi Apţianului 
bazal la formarea recifelor izolate. Prima fază getică, din Apţianul superior, a produs primele 
deformări majore în zonă şi a dus la acumularea Conglomeratelor de Gura Răului, urmate în 
Albianul terminal-Cenomanian de a doua stivă de conglomerate care alcătuiesc actualmente 
umplutura sinclinalului Piatra Craiului. 
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