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1-Istoricul cercetărilor

În prima etapă (1880-1960), s-au făcut cercetări asupra formaţiunilor
Sarmato-Pliocene, de suprafaţă, în aflorimente: Ştefănescu (1890, 1897),
Simionescu (1903, 1909), Macarovici (1929, 1955, 1959, 1960), Ghenea
(1956, 1960, 1964, 1965), Jeanrenaud 1969; relieful şi geomorfologia,
Sficlea 1960, Obreja 1961.
Formaţiunile Jurasice şi Cretacice ale Depresiunii Bârladului au fost
studiate între anii 1960-1990, realizându-se în acest scop investigaţii
geofizice şi numeroase foraje.
Pătruţ 1963, a legat formarea Depresiunii Predobrogene de ridicarea
Dobrogei de Nord, în timpul mişcărilor Chimmerice şi a semnalat deplasarea
axei depresiunii spre Nord, în timpul evoluţiei acesteia, în Jurasic şi
Cretacic.
Magnetometria, gravimetria şi elecrometria au oferit indicaţii cu
privire la soclul cristalin şi discordanţa dintre fundamentul Pre-Jurasic de
diferite tipuri şi formaţiunile Depresiunii Bârladului.
Prospecţiunea seismică desfăşurată în mai multe etape, 1967-1993, a
dus la intocmirea hărţii cu izocrone la nivelul reperului anhidritic din
Badenianul de vorland.
Forajele efctuate în scopul prospectării şi explorării zăcămintelor de
hidrocarburi au adus informaţii referitoare la:
-litostratigrafie, Costea et al. 1981;Vinogradov 1983, 1998, au descris
din punct de vedere petrografic formaţiunile şi le-au stabilit vârsta
microfaunistic.
-separarea asociaţiilor microfloristice, Maria Moldovan 1982.
-gradul de maturare al materiei organice, roci sursă de hidrocarburi,
Balteş 1980, 1983, 1987.
-proprietăţile
rocilor colectoare pentru hidrocarburi, structura
geologică şi formarea zăcămintelor de hidrocarburi, Paraschiv et al. 1976,
1977, 1983, 1986, 1987, 1988.

2-Fundamentul Depresiunii Bârladului
Soclul cristalin pe arealul depresiunii a fost îngropat la adâncimi mari
nefiind interceptat în foraje, şi astfel necunoscându-se alcătuirea lui
petrografică. Geofizic a fost stabilită adâncimea soclului cristalin la -3 km, la
Nord de Falia Bistriţei, pe Platforma Est-Europeană, la -6-8km pe un bloc
mai coborât , între Falia Bistriţei şi Falia Trotuşului, care după Săndulescu
1984, aparţine Platformei Scitice, iar după Mutihac 2004, ar reprezenta un
compartiment mai coborât al Platformei Est-Europene. La Sud de Falia
Trotuşului soclul cristalin este îngropat la adâncimi ce cresc mult de la Est -1
km, spre Vest -6km, Polonic 1996, Fig. 1.

Fig. 1 - Harta structurală a soclului cristalin, din partea de Est a teritoriul
României (după Polonic et al., 1996).

Am alcătuit harta geotectonică a fundamentului Pre-Jurasic al
Depresiunii Bârladului, după datele obţinute din forajele care l-au
interceptat, Fig. 2.

Fig. 2– Harta geotectonică a fundamentului Pre – Jurasic al Depresiunii
Bârladului ( după Cirimpei, 2009 )

Pe flancul Nordic fundamentul este de tip Est-European, reprezenat de
formaţiuni de vârstă Devonian, cunoscute în sonde la: Bacău, Bârlad,
Murgeni şi 30 Prut, Paraschiv et al. 1988.
Pe flancul Sudic fundamentul este de tip Nord-Dobrogean, reprezenat
de Formaţiunea de Carapelit de vârstă Carbonifer inferior, s-au de formaţiuni
Pre sau Postcarapelitice, interceptate în sonde la: 4310 Adjud, Conţeşti,
Burcioaia şi Crăieşti, Paraschiv 1986.
În extremitatea vestică, pe arealul Depresiunii Bârladului şisturile
verzi nu au fost interceptate în sonde până la adâncimea de -4300 m la
Cornăţel şi -4988 m la Capăta, unde sondele nu au atins limita inferioară a
formaţiunilor Jurasicului mediu de depresiune. Şisturile Verzi sunt prezente
ca elemente remaniate în Formaţiunea de Conţeşti, şi au fost semnalate la
Nord de Depresiunea Bârladului pe arealul Platformei Est-Europene, la
Bodeşti -3508 m, sub formaţiunea Devoniană de platformă.
Pe zona axei depresiunii fundamentul a fost atins în puţine sonde la:
Mândrişca -4930 m şi Homocea -4616 m, iar spre Est la Vinderei -2170 m şi
Zărneşti -1066m. A fost atribuit Permo-Trasicului (Paraschiv 1986, 1988),
pe baza afinităţilor litologice cu formaţiunile similare din fundamentul
Depresiunii Predobrogene din Sudul Basarabiei şi din Delta Dunării.

3-Litostratigrafia depozitelor Jurasice
Cretacice din Depresiunea Bârladului

și

Pe baza rezultatelor de la 60 de sonde de pe întreg arealul Depresiunii
Bârladului precum şi folosind publicaţiile anterioare, am reprezentat unităţile
litostratigrafice ale Depresiunii Bârladului. Pe coloane, Fig.3, punând în
evidenţă discordanţele şi întreruperile de sedimentare dintre formaţiuni,
precum şi dezvoltarea lor areală, Fig. 4, pe hartă indicând migrarea
depocentrului depresiunii din Jurasicul inferior până în Cretacicul superior.

Fig. 3 – Coloane sintetice cu formațiunile Jurasice și Cretacice din
Depresiunea Bârladului (Cirimpei, 2009 )

Fig. 4 - Harta cu răspândirea formaţiunilor Jurasice şi Cretacice din
Depresiunea Bârladului (Cirimpei, 2009)

Formaţiunea de Conţeşti, Paraschiv 1988, este dispusă transgresiv şi
discordant peste un fundament Permo-Triasic de tip Nord-Dobrogean
(Formaţiunea de Nicoreşti), atingând grosimea maximă pe flancul vestic al
ridicării anticlinale.
Prezintă trei secvenţe detritice, una predominant arenitică care începe
cu conglomerate, urmată de gresii dar şi multe argilite cu frecvente resturi de
plante. Vârsta este dată de Nannoceratopsis tryceras, dinoflagelat
caracteristic pentru Toarcian.
Urmează o secvenţă argilitică mediană neuniformă, întâlnită nuami în
cinci sonde. Secvenţa argilitică superioară, fără conţinut palinologoc
concludent, a fost atribuită Aalenianului, depus după o întrerupere de
sedimentare, presupusă datorită neuniformităţii secvenţei anterioare, Fig. 5.
Formaţiunea de Mândrişca, Vinogradov 1998, este depusă în facies
detritic-argilo-bituminos, aceaste reprezentând obiectivul sondelor pentru
hidrocarburi.
Stă transgresiv şi discordant peste un fundament Prejurasic, de vârstă
Permo-Triasic, stabilită prin analogie cu vârsta formaţiunilor similare de la
Est de Prut şi din Delta Dunării. Grosimea formaţiunii creşte de la 500 m în
sondele marginale, la 1560 m la Homocea unde subsidenţa a fost maximă, la
nivelul Jurasicului mediu.
Din reprezentarea areală din fig.4, se poate vedea că maximul de
dezvoltare al bazinului acum a fost atins.
Secvenţele detritice ale Formaţiunii de Mândrişca încep cu
microconglomerate, arenite reprezentate prin gresii calcaroase şi este
predominant pelitică cu argile negre depuse în mediu anoxic, cu multă
materie organică ,cu pirită sedimentară sub formă de plaje pe suprafeţele de
stratificaţie, întâlnindu-se şi foraminifere piritizate.
Stratigrafic aparţine intervalului Bajocian-Bathonian-Callovian
inferior, fiind identificate de Maria Moldovan,1982, asociaţii de
dinoflagelate ce au fost corelate cu cele descrise de Beju 1971, în Platforma
Moesică: J1 cu Nannoceratopsis gracilis, J2 cu N. gracilis, J3 cu
Ctenidodinium ornatum, Fig. 5.
Pe planşele I-X, la sonda 1 Buda am identificat specii de dinoflagelate
ce indică intervalul Bajocian-Bathonian-Callovian inferior. Pe secţiuni
subţiri am determinat şi foraminifere, fragmente de Bositra buchi,
microfilamente.

Fig. 5– Unitățile litostratigrafice de vârstă Jurasic inferior și mediu din
Depresiunea Bârladului.
Formaţiunea de Găvăneşti, Vinogradov 1988, este depusă după o
întrerupere de sedimentare, ce corespunde Callovianului mediu, dar pe un
areal restrâns faţă de precedentul, numai în jumătatea nordică, fig.4.
Discordanţa din Callovianul mediu pe care am precizat-o, indică
schimbarea redicală a mediului de sedimentare, trecându-se de la cel anoxic
cu roci mamă de hidrocarburi, la unul pelagic-carbonatic şi odată cu aceasta
axa depresiunii se deplasează spre Nord, iar maximul de subsidenţă pentru
seria carbonatică este la Polocin.

Această formaţiune este carbonatică- pelagică, depusă într-un mediu
marin deschis, iar din punct de vedere petrofacial se disting următoarele
tipuri de calcare: marnomicrite şi micrite cu rare accidente silicioase, cu
Ctenidonidium ornatum, caracteristic zonei J3 ,Beju 1971, ce indică vârsta
Callovian superior-Oxfordian; urmează calcare nodulare brun, roşcate, cu
Gonyaulacysta cladophora corespunzătoare zonei J4, Beju 1971, dar şi alge
calcaroase,Fig. 6.
Formaţiunea de Bârlad, urmează în continuare de sedimentare peste
precedenta, grosimile lor împreună variind de la 100-150 m în extremitatea
Estică la Aldeşti şi Murgeni; la 300 m în cea Vestică la Recea şi crescând
spre zona centrală cu 400 m la: Bârlad, Glăvăneşti, Huruieşti, pentru ca în
zona de maximă subsidenţă la Polocin, să atingă grosimea de 100 m.
Formaţiunea este depusă în facies lagunar, cu calcare recifale, coral
algale cu: Salpingoporella pygmaea, S. angulata, ce alternează cu dolomite,
dar şi anhidrite în sectorul estic. Microfloristic Tithonianul este caracterizat
de abundenţa speciei Sistematophora orbifera, dar vârsta formaţiunii am
extins-o de la Tithonian, şi în Berriasianul inferior deoarece mai persistă
speciile cu afinităţi Jurasice: Gonyaulacysta cladophora şi Ctenidodinium
ornatum, care dispar total la sfârşitul Berriasianului (Balteş, 1969, Platforma
Moesică).
Formaţiunea de Polocin, introdusă în această lucrare, nu are
continuitate pe arealul depresiunii, distingându-se două litofaciesuri diferite.
Pe cel din sectorul Estic l-am denumit Membrul de Murgeni şi pe cel din
sectorul Vestic, Membrul de Găiceana.
Membrul de Murgeni, este dispus discordant peste Berriasianul
inferior, depus în facies carbonatic cu, calcare bioclastice recifale,
calcarenite şi pelsparite cu nodulu algali de: Tubiphytes morronensis şi
Garwoodia aff. barolosi, care confrmă vârsta Berriasian superior.
Valanginianul inferior şi mediu, cu ostracode şi characeae este
reprezentat de argile roşii feruginoase, marne, intercalaţii de dolomicrite şi
dolosparite şi se încheie cu anhidrite.
Membrul de Găiceana, urmează în sectorul Vestic după o întrerupere
de sedimentare ce corespunde Berriasianului superior. Aici Valanginianul
este complet, faciesul este carbonatic, cu foraminifere benctonice şi alge
calcaroase: Cylindroporella sp. , Paraortonella sp.
Limita superioară este dată de o discordanţă, ce se extinde din
Valanginianul superior până în Hauterivian, peste Membrul de Murgeni în
partea Estică şi aparţine numai Hauterivianului în Vest, peste Membrul de
Găiceana.
Formaţiunea de Huruieşti, urmează după discordanţa din
Hauterivian, dar în sonde este uneori greu de separat de precedenta,
deosebindu-se totuşi clar de Formaţiunea de Polocin, prin lipsa calcarelor
marine şi a anhidritelor.

În sectorul Nord-Vestic faciesul este carbonatic: calcare cu intercalaţii
de oomicrite, oosparite cu bioclaste de corali spongieri şi bivalve, dar şi
conglomerate şi gresii silicioase. Această succesiune am descris-o sub
numele de Membrul de Bacău.
În partea Centrală şi Estică se dezvoltă o formaţiune detritică roşie cu:
brecii, gresii argile dolomitice feruginoase, marne policolore ce ating
grosimea maximă de 250 m la Vinderei, şi am introdus termenul de
Membrul de Vinderei. Vârsta, Barremian-Apţian inferior este dată de
foraminifere,Vinogradov1998.
Formaţiunea de Aldeşti, stă transgresiv şi discordant peste precedenta,
după o întrerupere de sedimentare corespunzătoaren Apţianului superior.
Începând cu Albianul inferior condiţiile de sedimentare pe arealul
Depresiunii Bârladului devin similare cu cele de pe Platforma
Moldovenească.
Albianul este cunoscut pe arealul Depresiunii Bârladului, doar ca
martor de eroziune la Aldeşi şi Recea, dar între Prut şi Nistru are
continuitate, cu grosimi mici 40-50 m, dezvoltat în facies epicontinental cu
calcarenite şi gresii glauconitice.
Transgresiunea Cenomaniană acoperă atât Depresiunea Bârladului cât
şi Platforma Moldovenească. În extremitatea Nord-Vestică a Depresiunii
Bârladului, la Recea este depus în facies grezos glauconitic, cu grosimi mai
mici de 100 m, şi în Est la Aldeşti şi Jugani apare ca Martor de eroziune, în
facies calcaros.
După o întrerupere de sedimentare, corespunzătoare Turonianului, au
fost identificate în sonde, calcare micritice şi cretă similare celor din Bazinul
Babadag, de vârstă Coniacian-Campanian.
Formaţiunea de Recea.Mişcările din Crimeea au atins şi extremitatea
Vestică a Depresiunii Predobrogene, ducând la depunerea în Eocenul mediu
şi superior a unor gresii calcaroase, marne şi argile carbonatice cu
foraminifere mari, cunoscute în sectorul Nord-Vestic, la Recea, Găiceana şi
Găvăneşti şi doar ca martor de eroziune la Jugani şi Ghidigeni. Spre Est în
Depresiunea Karkinitică sedimentarea a continuat şi în Oligocen.

Fig. 6- Unităţile litostratigrafice de vârstă Jurasic mediu şi superior, Cretacic
inferior şi superior din Depresiunea Bârladului

4-Analiza poziției structurale actuale a
formațiunilor Depresiunii Bârladului
Din punct de vedere structural, formaţiunile Jurasice şi Creatcice ale
Depresiunii Bârladului prezintă o fragmentare accentuată, atât pe direcţia
Nord-Sud, după care se disting trei sectoare:
-Nordic, pe fundament Est European, de vârstă Devoniană, Fig. 7.
-Sudic, pe fundament Nord Dobrogean, de vârstă Carbonifer,
Formaţiunea de Carpelit, Fig.8.
-Axa depresiunii, cu fundament Permo-Triasic, ce ar aparţine
Platformei Scitice, Fig. 9.

Fig. 7– Secţiune geologică în sectorul Nordic al Depresiunii Bârladului
(Cirimpei, 2009)

Fig.8-Secțiune
geologică
Bârladului(Cirimpei, 2009)
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Fig.9–Secţiunegeologică în zona axei Depresiunii Bârladului(Cirimpei,2009)

Nici de la Vest la Est, în cadrul fiecărui sector formaţiunile nu sunt
uniforme.
În sectorul central au fost atinse cele mai mari grosimi, 1560 m, la
Homocea, pentru Formaţiunea de Mândrişca, unde este maximul subsidenţei
în Jurasicul mediu şi 1000 m , la Polocin , pentru Formaţiunea de Polocin,
unde s-a înregistrat maximul subsidenţei în Cretacicul inferior.
În sectorul Sudic, pe fundament Nord-Dobrogean, numai pe blocul
Conţeşti în zona de Vest, mai este raprezentat Jurasicul mediu, prin
Formaţiunea de Conţeşti, dar având în vedere grosimea redusă a acesteia, şi
migrarea spre Nord în Jurasicul superior şi Cretacicul inferior, a axei
depresiunii, se poate presupune erodarea acesteia, datorită lungii perioade de
exondare care a urmat până în Badenian, pe acest areal.
În sectorul Nordic, sedimenatea începe în Jurasicul superior, iar
formaţiunile carboantice se continuă până în Cretacicul inferior, local şi în
Cretacicul superior.
Am alcătuit hărţile adâncimilor izobatice ale celor două
discordanţemajore: Pre-Jurasică şi Pre-Neogenă, între care au fost depuse
formaţiunile Depresiunii Bârladului, precum şi secţiuni gelogice prin sonde
în cele trei sectoare prezentate, Fig. 10 și 11.

Fig. 10 - Harta cu izobatele discordanţei dintre formaţiunile Depresiunii
Bârladului şi formaţiunile de vorland ( Cirimpei, 2009).

Fig.11-Harta cu izobatele fundamentului Pre-Jurasic al Depresiunii Bârladului,(Cirimpei)

5-Succesiunea secvențelor stratigrafice ale
Formațiunii de Mândrișca
După ierarhia ciclurilor unităţilor stratale (B. Reymond, 1990), seria
detrtică reprezentată de Formaţiunea de Mândrişca este o supersecvenţă.
Perioada ei de depunere este de 20 M.a., chiar dacă grosimea este mai mare
de 1000 m, cea ce ar corespunde unei megasecvenţe, aceasta se datorează
subsidenţei tectonice mari, specifice acestui tip de bazin. Supersecvenţa
reprezintă, după aceeaşi ierarhie o secvenţă de ordin II.
După diagrafia electrică am separat pe 7 sonde, ce acoperă întreg
arealul Depresiunii Bârladului, cortegiile sedimentare ale Formaţiunii de
Mândrişca, depusă în intervalul stratigrafic: Aalenian-Callovian inferior
(180,1-159,4 M.a. ).
Acesta le-am reprezentat pe două profile transversale: E-V (
Mândrişca-Zărneşti) şi N-S ( Bacău-Conţeşti).
Această secvenţă de ordin II, este depusă între două limite de secvenţă
de bază SB, care reprezintă discordanţe majore. În bază discordanţa PreJurasică, o separă de formaţiunile fundamentului, de diferite tipuri; iar la
partea superioară discordanţa Pre-Neogenă, reprezintă limita de secvenţă de
bază faţă de formaţiunile de vorland.
În cadrul secvenţei de ordin II, am separat în sonde trei secvenţe de
ordin III, fiecare cu cele trei cortegii sedimentare: LST; TST; HST.
Cele trei secvenţe sunt separate de limitele SB 1, SB 2, SB 3, care
sunt marcate de scăderea relativă a nivelului mării în centrul bazinului şi de
depunerea de material detritic grosier, peste argile. Este posibil ca spre
marginile bazinului, acestora să le corespundă chiar perioade scurte de
eroziune.
Am folosit limita de secvenţă SB1-175 M.a., ca bază de referinţă
pentru-că secvenţa de orinul III care-i succede este prezentă în toate sondele
permiţând astfel corelarea pe secţiuni şi în acelaşi timp pune în evidenţă,
variaţiile laterale de grosime ale fiecărei secvenţe şi cortegiu sedimentar.
Peste argilele negre ale secvenţei anterioare în majoritatea sondelor
sau direct peste Paleozoic la Bereşti, se dezvoltă strate groase unitare sau
separate de intercalaţii mai fine (siltice), ce pot fi interpretate ca
reprezentând conuri turbiditice de bazin. La partea superioară pe toate
diagrafiile se poate observa un interval argilos subţire, (10 m), ce reprezintă
prima secţiune condensată (c.s.1.). Intervalul cuprins între c.s.1 şi c.s.2
,secţiunea condensată superioară, prezintă variaţii de la o sondă la alta şi
reprezintă complexele de fan de pantă (s.f.).

Cortegiile sedimentare separate după diagrafia electrică indică
schimbările litofaciale şi de granulometrie, pe cele două direcţii de secţiune
transversale.

Fig. 12 a - Profil longitudinal (V-E) – Reprezentarea variaţiilor dezvoltării
cortegiilor sedimentare, realizate pe sonde după diagrafiile geofizice, aliniate
după limita de secvenţă S.B.1-175 M.a.

Fig. 12 b - Profil transversal (N-S) – Reprezentarea variațiilor dezvoltării
cortegiilor sedimentare, realizate pe sonde după diagrafiile geofizice, aliniate
după limita de secvență S. B. – 175 M.a.
În cetrul bazinului se observă predominarea litofaciesurilor fine, iar
intetrcalaţiile grezoase au grosimi foarte mici (20-30 m), în raport cu
argilele. Complexul progradant Pw este relativ subţire (60 m), caracteristic

mediului adânc, iar argilele hemipelagice ale H S T-ului sunt groase şi au o
mare omogenitate. La partea superioară a comlexului progradant este o
suprafaţă de nivel scăzut (t.l.s.), când granulaţia formaţiunii detritice atinge
valoarea maximă în centrul bazinului, iar pe şelf adâncimea apei poate
scădea mult. Interpretarea pe diagrafii a secvenţelor depuse la adâncimi mai
mici de 100 m, când pot să apară multe faze de eroziune este dificilă.
Suprafaţa maximă de inundare (m.f.s.) situată în acoperişul TST-ului,
este dată de prezenţa unui strat gros de argile.
Următoarele secvenţe de ordin III, cu limitele de bază la 167 M.a. şi
163 M.a., sunt conservate total numai la sonda Homocea, în zona de maximă
subsidenţă şi ele au fost corelate pe secţiuni cu sondele învecinate, unde
grosimile lor sunt mult mai mici.
Secvenţele argioase negre de grosimi mari, în funcţie de conţinutul lor
în materie organică, reprezintă roci sursă de hidrocarburi, iar toate
complexele grezoase poros-permeabie, respectiv: conuri de bazin, de taluz,
complexele progradante şi intervalele grezoase ale cortegiilor transgresive,
sunt potenţiale strate productive pentru hidrocarburi.

6-Caracteristicile rocilor generatoare de
hidrocarburi din Depresiunea Bârladului
În ultimul capitol ne-am referit la caracteristicile rocilor generatoare şi
la parametri geologo-fizici şi geotermici pe care acestea trebuie să le
îndeplinească pentru a deveni roci mamă şi a genera hidrocarburi.
Gradienţii geotermici determinaţi în Depresiunea Bârladului, mai mici
de 3 C/100 m, înscriu această zonă în categoria celor ,, reci’’ , generate de o
subsidenţă activă, care duce la grosimi mari ale formaţiunilor acumulate,
unde scad procesele de migraţiune şi îndeplinesc factorii genetici pentru
zăcămintele de gaze.

Fig. 13 a-Harta izogradienţilor geotermici medii (Dogger)- Cirimpei 2002
Minimele de temperatură (zonele cele mai reci), corespund zonelor de
maximă adâncime a formaţiunilor depresiunii şi sunt reflectate de

configuraţia liniilor de izo-parametru de pe hărţi. Între treptele de
temperatură de 800 C şi 120 0 C, sunt îndeplinite cele mai bune condiţii de
generare, iar adâncimile la care sunt atinse pe acest areal se pot observa pe
hărţile prezentate în lucrare.

Fig. 13 b-Harta cu termoizobatele la 120C ( Dogger), Cirimpei 2002
Generarea gazelor începe în formaţiunile Sarmaţiene la aproximativ
2500 m adâncime şi se desfăşoară până la 4300 m, caz în care ne aflăm în
prima fază a mezocatagenezei MK2.

Al doilea interval MK3, atins în jumătatea superioră a Formaţiunii de
Mândrişca, corespunde generării gazului condensat şi cu totul subordonat
petrolului, fără a se realiza acumulări.
În faza terminală a mezocatagenezei MK4, a fost posibilă generarea
gazului condensat în cantităţi reduse, la adâncimi mai mari de 4000-4500 m,
acum fiind posibilă şi generarea metanului termic.
Pe arealul Depresiunii Bârladului se cunosc zăcăminte de gaze şi gaz
condensat, la Conţeşti şi Burcioaia, acolo unde termoizobata de 1200 C este
trasată la cele mai mici adâncimi. Ambele sunt zăcăminte de gaze cu bandă
de gaz condensat.
Gradienţii litostatici şi coeficienţii litologici de bazin determinaţi de
noi pentru formaţiunile Depresiunii Bârladului, scad toleranţele în calculul
gradienţilor de fisurare şi a subsidenţei, faţă de cazul în care am folosi
constante din literatură, determinaţi pentru alte bazine.

Fig.14 – Stadiul diagenetic atins de rocile sedimentare și materia
organică în formațiunile Depresiunii Bârladului, ( Cirimpei 2002 )

7 Concluzii
Depresiunea Bârladului, nu este decât un fragment, care astăzi se află
pe teritoriul României, şi aparţine unei zone depresionare mari. Ea
reprezintă unul din centrele de subsidenţă create la Nord de Structogenul ce
uneşte Dobrogea de Nord cu Crimeea de Sud, a căror umplutură sedimentară
este postchimerică. Sedimentarea a început în Liasicul superior şi se
continuă în extremitatea Estică, până în Oligocen.
Din Depresiunea Bârladului aria de sedimentare se prelungeşte spre
Nord-Vest şi Nord, până la Lvov, dar fiind îngropată la adâncimi mari sub
pânzele carpatice, nu a fost investigată. La Est, în sudul Basarabiei se
continuă cu Depresiunea Predobrogeană, unde datorită îndepărtării de
fruntea şariajului Carpatic, formaţiunule Mezozoice care în Depresiunea
Bârladului se găsesc la adâncimi mari, au fost investigate direct prin foraje,
aici ele găsindu-se la adâncimi mult mai mici, fiind acoperite de formaţiuni
de vorland de numai câteva sute de metri.
Soclul cristalin, pe arealul Depresiunii Bârladului nu este interceptat
în foraje, el se află coform datelor geofizice (Polonic, 1986, 1996), la
adâncimi de (-6000 m), s-au chiar (-8000 m) în faţa pânzelor carpatice, unde
la subsidenţa mare din Jurasic, când s-a format Depresiunea Bârladului, se
adaugă şi cea datorată creşterii adâncimii bazinului de vorland, în Neogen,
când s-a depus o suită sedimentară groasă peste cea Mezozoică.
Formaţiunile sedimentare ale fundamentului Prejurasic,
sunt
cunoscute în mod direct din foraje pe tot arealul și sunt de mai multe tipuri.
-Est-European pe flancul Nordic
-Nord-Dobrogean pe flancul Sudic
-Șisturi Verzi în extremitatea Vestică
-Permo-Triasic în zona axei depresiunii
Gradul de investigare şi cunoaştere al formaţiunilor Mezozoice ale
depresiunii diferă mult la nivelul întregului areal, datorită afundării lor
progresive de la Est la Vest. Dacă în sudul Basarabiei peste formaţiunile
Jurasice ale Depresiunii Predobrogene stau formaţiuni Sarmaţiene groase de
numai 300-400 m, cu cât ne apropiem de încălecarea Pericarpatică,
formaţiunile Sarmato-Pliocene de vorland, devin tot mai groase, ajungând
până la 4000-5000 m adâncime, în faţa liniei Pericarpatice.
Repartiţia areală a formaţiunilor Mezozoice, nu reprezintă limitele
iniţiale ale depunerii acestor formaţiuni, ci rezultatul unei lungi perioade de
eroziune, din Albian inferior până în Badenian, cca. 85 M.a., precum şi a
multor evenimente tectonice, care au fragmentat formaţiunile depresiunii,
astfel încât se găsesc la adâncimi diferite.
Succesiunea formaţiunilor Mezozoice, cuprinde date deja publicate,
dar şi următoarele completări aduse de în această lucrare:
- s-a redefinit Formaţiunea de Mândrişca Vinogradov,1998 , sincronă
la nivelul Toarcian-Aalenianului, cu cea de Conţeşti Paraschiv, 1988, şi care

prezintă mai multe secvenţe detritice până în Callovianul inferior, cunoscute
numai la Homocea şi Buda, unde subsidenţa a fost maximă în Jurasicul
mediu.
-s-a precizat discordanţa din Callovianul mediu, după care regimul de
sedimentare se schimbă, trecându-se de la cel anoxic, cu roci mamă de
hidrocarburi, la unul pelagic-carbonatic şi odată cu aceasta se deplasează
spre Nord şi axa depresiunii, maximul de subsidenţă pentru seria carbonatică
fiind la Polocin.
-s-a extins Formaţiunea de Bârlad, Vinogradov, 1998, depusă în facies
recifal lagunar, la intervalul Tithonian-Berriasian inferior.
-s-a introdus Formaţiunea de Polocin Cirmpei, 2009, depusă în facies
marin lagunar, alcătuită din: calcare recifale, arenitice, oolitice, peletale,
micritice, dar şi marne, dolomite, argile verzi şi roşii, anhidrite. Aceasta din
punct de vedere stratigrafic aparţine intervalului, Berriasian superiorValanginian. Aceasta se dispune discordant şi transgresiv, limita inferioară
fiind discordantă, cu o intrerupere de sedimentare ce corespunde
Berriasianului superior, în sectorul Estic. Formaţiunea de Polocin, prezintă
variaţii litofaciale mari, pe arealul depresiunii, iar lacuna care urmează se
extinde în timpul Hauterivianului, atât în Est cât şi în Vest.
Membrul de Murgeni definit în sectorul Estic, este dispus discordant
peste Berriasianul inferior, și cuprinde calcare bioclastice recifale,
calcarenite și pelsparite cu noduli algali, ce aparțin Berriasianului superior,
iar Valanginianul inferior și mediu este reprezentat de argile roșii
feruginoase, marne, intercalații de dolomicrite și dolosparite și se încheie cu
anhidrite.
Membrul de Găiceana, urmează în sectorul Vestic după o întrerupere
de sedimentare ce corespunde Berriasianului superior, iar Valanginianul aici
este compet, dezvoltat în facies carbonatic.
Limita superioară a Formațiunii de Polocin este dată de o discordanță ce
corespunde intervalului Valanginian superior-Hauterivian, peste Membrul de
Murgeni și numai Hauterivian în Vest peste Membrul de Găiceana.
-s-a introdus Formaţiunea de Huruieşti Cirimpei, 2009. Acumulată
în facies de şelf epicontinental cu influenţe continental lacustre, alcătuită din
: calcare arenitice, recifale, oolitice, pelsparite, dar şi conglomerate, gresii
cuarţitice şi grosiere. Vârsta acestei formaţiuni este Barremian-Apţian
inferior, după asociaţia de foraminifere şi alge: Palorbitolina lenticularis
Blumenback , Choffatella decipiens Schlumberger.
În sectorul Nord-Vestic faciesul este carbonatic, reprezentat de calcare
cu intercalații de oomicrite, oosparite cu bioclaste de corali, spongieri și
bivalve, dar și conglomerate și gresii silicioase. Această succesiune am
descris-o sub numele de Membru de Bacău.
În partea Centrală și Estică se dezvoltă o formațiune detritică roșie, cu
grosimea maximă atinsă la Vinderei, pe care am denumit-o Membrul de
Vinderei.

-Formaţiunile Cretacicului superior, apar numai în Nord-Vestul
depresiunii şi pot fi echivalate cu cele din Bazinul Babadag, mult mai bine
cunoscute.
-s-a realizat analiza secvenţelor stratigrafice, ale Formaţiunii de
Mândrişca.
Informaţiile din carote fiind punctiforme, singura posibilitate de
analiză a secvenţelor stratigrafice, în depozite clastice, bazată pe importanţa
unui important parametru textural, granulometria, este cea dată de diagrafia
electrică, respectiv curba P.S.
-s-au pus în evidenţă în sondele de la: Ghidigeni, Buda, Bacău,
Conţeşti, Bereşti, Mândrişca , Homocea, patru secvenţe sedimentare de
ordin III, reprezentate în totalitate numai la Homocea, cu perioada de
depunere de 20 M.a., cea ce reprezintă o supersecvenţă (secvență
sedimentară de ordin II), chiar dacă are o grosime mai mare de 1000 m,
aceasta datorându-se condițiilor tectonice care au generat o subsidență mare,
caracteristică tipului de bazin. Supersecvența este încadrată la partea
inferioară de o limită de secvență de bază, dată de o discordanță majoră,
respectiv discordanța Pre-Jurasică și la partea superioară limta de secvență
de bază este reprezentată de discordanța Pre-Neogenă. Am separat în cadrul
secvențelor de ordin III, pentru fiecare cele trei cortegii sedimentare de tip:
LST, HST, TST, precum şi detalii în cadrul fiecăruia ce permit interpretări
ale mediilor de sedimentare.
-au fost corelate secvenţele din sonde pe două profile: longitudinal (VE) şi transversal (N-S). S-au facut precizări privind batimetria, punând în
evidenţă prezenţa mediului neritic de şelf şi batial, completându-se
consideraţiile sedimentologice de ordin general, publicate deja,
(Vinogradov, 1998).
În ultimul capitol au fost analizaţi parameri geologo-fizici: gradient
litostatic, gradient de fisurare şi constantele litologice de bazin, precum şi pe
cei geotermici, care alături de subsidenţă au condiţionat diageneza materiei
organice şi în final au permis generarea de zăcăminte de hidrocarburi în
Depresiunea Bârladului.
Gradienții geotermici determinați în Depresiunea Bârladului, mai mici
0
de 3 C/100 m, înscriu această zonă în categoria celor „reci„ generate de o
subsidență activă, care duce la grosimi mari ale formațiunilor acumulate.
Gradienții litostatici și coeficienții litologici de bazin, determinați de
noi pentru formațiunile Depresiunii Bârladului, cresc acuratețea
determinărilor în calculul gradienților de fisurare și a subsidenței, față de
cazul în care am folosi, constante din literatură, determinați pentru alte
bazine.
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PLANŞA I

Bajocian-Bathonian - Formaţiunea de Mândrişca
Sonda Buda

Fig. 1- Ctenidodinium ornatum (Eisenak) Deflandre
Fig. 2- Gonyualacysta jurassica

PLANŞA II
Bajocian- Bathonian - Formaţiunea de Mândrişca
Sonda Buda

Fig. 1- Ctenidodinium ornatum (Eisenak) Deflanre
Fig. 2- Cyathides minor Couper

PANŞA III

Bajocian- Bathonian -Formaţiunea de Mândrişca
Sonda Buda

Fig. 1-Nannoceratopsis gracilis (Alberti ) Evitt

Fig. 2-Canningia sp.

PLANŞA IV

Bajocian-Bathonian -Formaţiunea de Mândrişca
Sonda Buda

Fig. 1-Nannoceratopsis sp.
Fig. 2- Eucomidiides sp.

PLANŞA V
Bajocian- Bathonian -Formaţiunea de Mândrişca
Sonda Buda

Fig. 1- Ctenidodinium ornatum ( Eisenak ) Deflandre
Fig. 2 –Systematophora sp.

PLANŞA VI
Bajocian- Bathonian -Formaţiunea de Mândrişca
Sonda Buda

Fig. 1- Adnatosphaeridium sp.
Fig. 2 –Diconodinium sp.

PLANŞA VII
Bathonian –Formaţiunea de Mândrişca
Sonda Mândrişca
Fig. 1 –Eucomidiides sp.
Fig. 2 –Gonyaulacysta cladophora (Deflandre)

PLANŞA VIII
Bathonian -Formaţiunea de Mândrişca
Sonda Mândrişca
Fig. 1 – Ctenidodinium ornatum (Eisenak ) Deflandre
Fig. 2 – Ctenidodinium sp.

PLANŞA IX

Bathonian -Formaţiunea de Mândrişca
Sonda Mândrişca

Fig. 1 –Nannoceratopsis sp.
Fig. 2 – Nannoceratopsis spiculata (Stover)

PLANŞA X

Bathonian -Formaţiunea de Mândrişca
Sonda Mândrişca

Fig. 1 - Ctenidodinium ornatum ( Eisenak ) Deflandre
Fig. 2 – Wanaea digitata Cookson Eisenak

PLANŞA XI

Bathonian superior – Formaţiunea de Mândrişca
Sonda Homocea

Fig. 1- Gresii calcaroase cu rare peloide, cu fragmente de bivalve,
Microfilamente, granule de cuarţ angular şi oxizi de fier, Bositra buchi, (x
10 )
Bajocian- Bathonian inferior- Formaţiunea de Mândrişca
Sonda Homocea
Fig. 2-Gresii calcarose cu rare peloide, fragmente de moluşte, granule de
curţ angular până la bine rulat şi Palaeomiliolina aff strumosum, (x 10 )
Callovian inferior- Formaţiunea de Mândrişca
Sonda Homocea
Fig. 3- Gresii calcaroase cu rare peloide, moluscoclaste, Microfilamente,
Nodosaria sp. şi granule de cuarţ angulare cu sortare redusă ( x10)

PLANŞA XII

Callovian inferior- Formaţiunea de Mândrişca
Sonda Homocea
Fig. 1- Marnocalcare micritice cu radiolari (Spumellaria), rare granule de
cuarţ angular şi Microfilamente, (x 50 )
Callovian superior- Formaţiunea de Glăvăneşti
Sonda Glăvăneşti
Fig. 2-Calcare micritice cu radiolari calcitizaţi (Spumellaria),
Conoglobigerina aff bathoniana Neagu şi rare Microfilamente, (x 50 )
Fig. 3-Calcare micritice cu rari rardiolari (Spumellaria) şi spiculi de
spongieri (triaxoni), (x 50 )

PLANŞA XIII

Callovian inferior- Formaţiunea de Mândrişca
Sonda Homocea

Fig. 1-Calcare micritice cu Microfilamente, posibl cochilii de Bositra sp.,
dispuse orientat datorită curenţilor de fund şi rare granule mici de cuarţ, (x
50)
Oxfordian- Formaţiunea de Glăvăneşti
Sonda Glăvăneşti
Fig. 2-Calcare pelmicritice cu Globuligerina oxfordiana, rare Microfilamente
şi radiolari (Spumellaria), ( x 50 )
Fig. 3- Calcare micritice cu radiolari (Spumellaria), ( x 50 )

PLANŞA XIV

Oxfordian superior – Formaţiunea de Glăvăneşti
Sonda Glăvăneşti

Fig. 1şi 2- Calcarenite pelmicritice cu radiolari (Nassellaria), granule de
cuarţ angular şi rare Microfilamente, (x 50)

PLANŞA XV
Kimmeridgian- Formaţiunea de Glăvăneşti
Sonda Glăvăneşti

Fig. 1-Calcare pelsparitice cu Muranella parvissima (Dragastan) şi radiolari
(Spumellaria), (x 50 )

Fig. 2-Calcare pelsparitice cu Globochaete alpina (Lombard), Eothtix
alpina ( Lombard ) şi radiolari (Spumellaria), rari oxizi de fier (limonit), (x
50 )

PLANŞA XVI
Tithonian- Formaţiunea de Bârlad
Sonda Bârlad

Fig. 1- Calcare pelsparitice cu cochilii de bivalve, Glogochaete alpina
(Lombard) şi pelicule de oxizi de fier, (x 50)
Fig. 2-Calcare pelsparitice cu Merciella dacica Dragastan, peloide şi rari
radiolari remaniaţi (x 50)

PLANŞA XVII
Berriasian superior- Formaţiunea de Polocin
Sonda Polocin
Fig. 1-Calcare pelsparitice cu noduli algali de: Tubiphytes morronensis
xxxx, Gaewoodia aff barolosi Dragastan, (x 50)
Valanginian- Formaţiunea de Polocin
Sonda Polocin
Fig. 2-Calcare pelsparitice cu peloide, Protopeneroplis ultragranulatus
(Gorbatschik) şi alge: Paraortonella sp. şi Cilidroporella sp., (x 50)
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