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arie sursă, vulcanoclaste 
 
Capitolul 1. Introducere și structura tezei 
 

Depozitele sarmațiene de pe flancul vestic al Bazinului Focșani prezintă expuneri pe mai 

bine de 1.000 m și aflorează aproape coerent pe toate văile investigate: Putna, Milcov și Râmnicul 

Sărat. Aceste depozite au fost analizate ca parte integrantă a unor studii regionale (Mațenco, 

1997; Jipa, 2006; Vasiliev, 2007; Panaiotu, 2007), dar succesiunea, precum și asociațiile și relațiile 

dintre faciesuri n-au fost documentate și argumentate în dealiu pe criterii sedimentologice, 

procesuale și depoziționale.  

Scopul și obiectivele acestei teze sunt următoarele: 

1. Identificarea, descrierea, caracterizarea și interpretarea faciesurilor depoziționale, a 

asociațiilor de facies și a arhitecturilor specifice depozitelor siliciclastice 

2. Identificarea și organizarea evenimentelor bioacumulate în conexiune cu semnificația lor 

paleoambientală 

3. Reconstituirea ariei sursă și a particularităților petrografice a acesteia 

4. Descifrarea evoluției sedimentării în spiritul stratigrafiei secvențiale – elaborarea unui 

model evolutiv 

 
Capitolul 2.  Cercetări anterioare: problematică și rezultate 
 

Istoria cercetării arealului aferent studiului este marcată în debut de lucrarea lui Mateescu 

St. (1917) cu referire la aspectele geologice, și continuă și azi, ultima lucrare citată fiind cea a lui 

Andreescu (2008) și care vizează re-datarea depozitelor sarmațiene după tehnici bio-

magentostratigrafice (Andreescu).  Sinteza rezultatelor cercetărilor a fost gurpată pe domenii 

distincte și variate precum tectonică și geostructură, biostratigrafie și magnetostratigrafie, arie 

sursă și resurse, structofacies și sisteme depoziționale. Datele obținute au fost integrate 

sistematic și ordonate cronologic într-un tabel sinoptic, marcându-se pentru fiecare contribuțiile 

personale la mai buna cunoaștere a realității geologice a zonei investigate.  

 
Capitolul 3. Cadrul geostructural: bazinul de foreland de la curbura Carpaților Orientali 
 

Capitolul 3 cuprinde subiecte de sinteză cu privire la tipologia bazinelor de sedimentare, 

particularitățile depoziționale ale Bazinului Focșani (Fig. 4A) și particularitățile petrografice și 

structurale ale arealelor cu potențial de arie sursă.  

Construcția acestui capitol pornește de la identificarea tipului de bazin de sedimentare și  

caracterizarea principalelor aspecte depoziționale. Astfel, s-au descris depozonele specifice 
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Fig. 4. A) Localizarea Bazinului Focșani și succesiunea depozitelor Miocen mediu-superior între văile ce fac obiectul 
studiului (Putna, Milcov, Râmnicul Sărat), digitizare după Harta Gologică a României, Foaia Covasna (1968).  

B) Profil transversal al succesiuni și suprapunerii depozitelor sedimentare Neogene cu accentuarea (galben) 
Sarmațianului, (după Mațenco et al., 2003; cu modificări). 
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bazinelor de foreland în care s-au creionat cele patru arii specifice (wedge top, foredeep, 

forebulge, back-bulge) și care prezintă particularități distincte de sedimentare și plasare spațială.  

Bazinului Focșani ii se recunosc toate depozonele (Fig. 4B), iar pentru depozitele investigate s-au 

reținut detalii cu privire doar la depozonele satelit (wedge top) și avanfosă (foredeep).  

Evoluția acestui bazin este marcată inițial de restrângerea treptată a Parathetysului 

Central, apoi a Bazinului Dacic, și finalizată prin colmatare. Concomitent are lor exhumarea 

Carpaților, au loc o serie de mișcări în lungul faliilor (dominant dextre pe falia Trotușului) și o 

intensă subsidență (Tărăpoancă, 2003) ce determină ulterior redresarea pe verticală a depozitelor 

sarmațiene.  

Subcapitolul dedicat aspectelor geologice și tectonice a urmărit menționarea și 

caracterizarea principalelor formațiuni ce dau specificul Carpaților Orientali, respectiv unităților 

tectonice Transilvanidele, Dacidele Mediane, Dacidele Externe, Moldavidele, cuprinse între văile 

Trotuș și Dâmbovița, acestea fiind ulterior sintetizate schematic sub formă de tabel (Tabel. 3). 

O atentenței specială s-a alocat erupțiilor vulcanice neogene din vestul Carpaților Orientali (Tabel. 

4) precum și depozitelor molasei cutate (Pânza Pericarpatică) și de avanfosă. 

Aceste date au avut ca scop familiarizarea cu natura și distribuția spațial-temporală în 

prezența pânzelor, a aparatelor vulcanice și a depozitelor sedimentare ce aflorează proximal sau 

distal și care s-au putut constituii în potențiale arii sursă pentru bazinul nostru de sedimentare. 

Informațiile analizate sunt de natură geologică, petrografică, structurală, paleontologică și datări 

K-Ar, respectiv constituenți chimici și care au fost publicate în literatura de specialitate conform cu 

problematica abordată. 
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Unități 
tectonice 

Subdivi-
ziuni Triasic 

Jurasic Cretacic Paleogen Neogen 

Inferior/Superior Inferior/Superior Paleocen Eocen Oligocen Miocen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moldavide 

 
 
Pânza 
Subcar- 
patică 

       Faciesul 
bituminos-
menilitic cu 
gresii de tip 
Kliwa, 
conglomerate, 
evaporitie  
gresii, pelite 

Tufuri, 
Sare 
 

PCM    Șitos-grezos, argile, silturi negre și roșii, radiolarite, marno-calcaros cu intercalații de gresii și 
brecii, facisul bituminos de Kliwa, evaporite 

Pânza de 
Tarcău 

   Maronocalcare cu intercalații de tuf, fliș grezos-marnos, gresia de Tarcău, marno-grezos, gips, 
brecii 

 
 
 
Pânza de 
Audia 
 

   Argilelor 
rubanate cu 
intercalații 
de gresii 
grosiere   
șisturi verzi 
de tip 
dobrogean 

Argilelor rubanate 
cu intercalații de 
gresii grosiere   
șisturi verzi de tip 
dobrogean 

 Șisturilor 
negre cu 
intercalații 
de gresii 
polimictice 
sau cuarțo-
feldspatice 

  

Pânza de 
Macla  

    Argile grezoase 
intercalate cu 
marne și argile 
roșii, gresii 
feldspatice 
masive   

Depozite asemănătoare cu cele ale pânzei Flișului 
Curbicortical 

    

PFCc    Arenitelor, argilelor, marnelor, evaporitelor (gips)  

 
 
 
 
 
 
Dacide 
Externe 

 
Pânza de 
Bobu 

    Termeni șistoși 
grezoși, gresia  
marnelor de Gura 
Beliei 

    

 
Pânza de 
Baraolt 

    Fliș grezos-
calcaros cu 
intercalații de 
brecii, fliș 
polimictic 

    

 
Pânza de 
Ceahlău 

   Șistoase, 
„argilo-
marnoase”, 
calcare 
grezoase 

     

 
 
 
 
Dacide 
Mediane 

 
 
Pânza 
Getică 
 

Șisturi mezo-, 
epi-, 
ankimetamorfice; 
conglomerate, 
gresii cuarțoase 

Calcare 
nodulare și 
negre 
bituminose, 
silicioase 

Calcare masive și 
marnocalcare 

     

 
 
PSb 
 

Argile și silturi 
negricioase, 
gresii cuarțitice, 
marnocalcare 
cu tintinide 

        

 
 
 
 
 
Transilvanide 

 
 
Pânza de 
Olt 

Roci ultrabazice, 
pillow-lava și 
jasppuri în 
asociere cu roci 
alcaline 

Depozite 
carbonatice 

       

 
 
Pânza de 
Perșani 

Șisturi calcaroase 
de tip Campil, 
calcare 
vermiculate cu 
lentile de 
dolomite, calcare 
nodulare roșii 

 Șisturi 
cristali
ne 

Calcare, 
marne  

     

Tabel 3. Tabel general în care sunt sintetizate tipurile petrografice specifice fiecărei subdiviziuni (pânze) și perioadele 
aferente. PCM - Pânza Cutelor Marginale, PFCc - Pânza flișului curbicortical, PSb - Pânza Sub-bucovinică 
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Masivul Vârsta  Autori  Morfologie  Petrografie 

 
 
 
Oaș 
Gutâi 

Tortonian  Mutihac, 1990 Platouri, dyk-uri Roci acide (explozive), neutre (efuzive) 
dacite, andezite,  piroclastite 

12-9 Ma Peckay et al., 
1995a,b 

Intruziuni Andezite bazaltoide, dacite, microgabrouri 
porfirice, microgranodiorite 

13,4-12,1 Ma Kovacs et al., 2003 Domuri, curgeri de 
lavă, debrite 

Andezite, dacite, riolite 

Sarmațian 
Inferior 

Fulop et al, 2002 a Depozite de tip 
curgeri  în masă 

Riolite 

 
 
 
 
 
Călimani 

 
 
 
 
 
Levantin 

 
 
 
 
 
Mutihac, 1990  

 
 
 
 
 
Vulcani de tip mixt: 
curgeri de lavă în  
alternanță cu 
produse piroclastice 

Etapa I – formațiunea vulcano-sedimentară 
Piroclastite (brecii, microbrecii, aglomerate, 
cinerite, tufuri într-o masă de natură 
piroclastică) în alternanță cu epiclastite 
(conglomerate, gresii, nisipuri andezitice cu 
elemente constituente - Andezite cu amf, cu 
amf și px, cu px, cu bi, amf, px, Andezite 
bazaltoide 
Etapa II – roci efuzive 
Dacite, andezite cu amf (cu hb verde și 
brună), andezite cu amf și px, diorite, 
andezite cu bi, pmf, px, andezite bazaltoide, 
gabrouri, piroclastite (brecii, microbrecii, 
aglomerate, tufuri lapilice, alterări 
hidrotermale (limonitizări, opalizări) 

10,1-8,5 Ma Sheghedi et al., 
2005 b 

Domuri, scuturi, 
curgeri de lavă 

Andezite, dacite 

11,3-9,4 Ma Pecskay et al., 
1995b 

Intruziuni Andezite bazaltoide, dacite 

 
 
 
Gurghiu 

 
 
 
Levantin 
superior 

 
 
 
Mutihac, 1990 

 
 
 
Conuri și aparate 
vulcanice 
  
Caldera 
Fâncel-Lăpușna, 
Saca-Tătarca 

Etapa I  
Cinerite fine și grosiere, intercalații de roci 
andezite bazaltoide; epiclaste 
(conglomerate, brecii, tufuri); depozite 
grosiere (brecii, conglomerate), șisturi 
cristaline, marne ponțiene 
Etapa II 
Andezite cu hb brună, cu hb verde, cu hb 
verde resorbită și px, cu px, bazaltoide cu px 
și olivină, Piroclastite: inferioare - andezite 
cu hb brună, hb verde cu liant de origine 
cienritică; intermediare - brecii din andezite 
piroxenice, andezite cu hb resorbită; 
superioare – microbrecii și lapilii din 
andezite cu hipersten și augit 

9,4-9 Ma Sheghedi et al., 
2004c 

Intruziuni Andezite  

Tabel 4. Tabel general în care sunt punctate vârsta vulcanitelor conform datărilor biostratigrafice și radiometrice, 
morfologia și petrografia arealelor vulcanice luate în considerare în acest studiu (după Mutihac, 1990; Pecskay et al., 
2006; cu modificări). 
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Capitolul 4. Metode de investigație și sisteme de referință  
 

Studiul sedimnetologic al depozitelor sarmațiene de pe văile Putna, Milcov și Râmnicul 

Sărat a urmărit algoritmul specific analizei secvențiale și modale. 

Pentru codificarea faciesurilor s-a utilizat nomenclatura propusă de Ghibaudo (1992), Miall 

(1996) și Mount (1985), cu adaptări circumstanțiale. Criteriile utilizate în decelarea lor au fost cele 

granulometrice, texturale și structurale, ele permițând decelarea a 31 de faciesuri. Dintre acestea 

21 sunt siliciclastice și 10 mixte (Tabel. 5). 

Pentru procesele implicate în transportul particulelor, respectiv al mecanismului de 

transport al clastelor s-a utilizat clasificarea lui Mulder și Alexander (2001), respectiv Cheel (2005) 

din care s-au conturat patru categorii distincte: curgeri debritice (debris florw, DF), curgeri dense 

hiperconcentrate (hyperconcentrated density flow, HCDF), curgeri dense conentrate 

(concentrated density flow, CDF) și curgeri turbiditice (turbidity flow, TF) (Tabel. 5).  

Determinările paleontologice au avut ca suport principal datele comunitcate de către 

Stoica (2009) care a identificat ansamblul de fosile asociate Sarmațianului în prezența speciilor 

Mactra, Teisserenomya și Cerastoderma. 

Clasificările petrografice s-au făcut conform cu nomenclatura lui  Petijohn et al. (1972) 

pentru rocile siliciclastice și Mount (1985) pentru cele hibride (siliciclastic și carbonatic). Totodată 

s-au urătit aspecte legate de dimensiunea particulelor (Udden și Wentworth, 1938), gradul de 

sortare (Blatt, din Anastasiu et al., 2002) și morfometrie (Zingg, 1935). Pentru aceste analize au 

fost recoltate 70 de probe, dintre care 38 au făcut scopul analizei petrografice.
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* Tipuri de curgeri (reologii): curgeri debritice (debris flow - DF), curgeri dense hiperconcentrate (hyperconcentrated density flow - HCDF), curgeri dense concentrate (concentrated 
density flow - CDF), curgeri turbiditice (turbidity flows - TF); și mecanismul de suport al clastelor (MSC): presiunea porilor (pore pressure - PSM) (Pp), rezistența matricei (matrix strength - 
Mx), flotabilitate (buoyancy - B), particulă cu particulă (grain-to-grain support - Gg) și suport prin turbulență (turbulent support - T), după Mulder și Alexander, 2001 

 
Tabelul 5. Centralizarea facisurilor și codificarea acestora conform nomenclaturii lui Ghibaudo (1992) și Miall (1996); cu modificări.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLASA GRANULOMETRICĂ FACIES COD PRINCIPALELE CARACTERISTICI RHEOLOGIE * MSC* 

1 2 4 5 6 7 
      

 
 
GyS 
Pebbely sand 
Pietriș cu nisip 

Gravelly sand massive GyS m Decimetri/metri. Bază și top erozionale. Sortare slabă, particule eterogene atât din punct 
de vedere granulometric, cât și petrografic. Matrice arenitică.  

 
DF 
HCDF  
 

 
Pp, Mx, 
B, Gg 
 

Gravelly sand massive to graded GyS 
mg 

5-25 cm. bază erozională, top gradat. Sortare bimodală, rotunjime bună, structură masivă 
spre granoclasată  

Gravelly sand massive to trough 
cross-stratified 

GyS mt Aproximativ 30 cm. Baza și topul sunt erozionale. Particuele sunt foarte bine rotunjite, iar 
structura este oblic concoidă.  

CD B, Gg, T 

Muddy clasts sand massive to 
graded 

MyCS 
mg 

Decimetri. Bază erozională, top granoclasat. Structură internă masivă la baza litonului ți 
granoclastaă spre top. Clastele mâloase sunt de natură intraformațională și au morfologii 
predominant prolate.  

HCDF T 

      

GySAL 
Gravelly sandy allochem limestone 
Gresii cu alocheme calcaroase 

 
 Gravelly sandy allochem limestone 
massive 

 
GySAL 
m 
 

 
Limite nete, posibil erozionale. Sortare slabă, structură complexă rezultată din combinarea 
a trei componente petrografice: pietriș, arenit, bioclaste puternic amalgamate.  

 
DF 

 
Pp, Mx, 
B, Gg 
 

      

GyAS 
Gravelly allochemic sandstone 
massive 
Gresii cu pietriș și alocheme 
calcaroase 

 
Gravelly allochemic sandstone 
massive 

 
GyAS 
m 

 
Sub 15 cm. Bază erozională, top net. Sortarea este slabă. Structură masivă cu bivalve 
dezarticulate și rudite (subordonat) și matrice argiloasă (preponderent) neorganizate.   

 
DF 

 
Pp, Mx, 
B, Gg 
 

      

 
 
 
S 
Sand 
Nisip 

Sand massive  S m 15-50 cm. Apare ca echivalent al diviziunii Ta Bouma sequence sau ca rezultat al distrucției 
exercitate de procesele fizice sau biotice.  

CD, TF B, Gg, T 

Sand massive to graded S mg Sub 50 cm. Asociat și în continuitate cu faciesul Sm. Geometria generală este tabulară. TF T 

Sand horizontal parallel laminated S h (g) 10-50 cm, rar 50 cm. Prezintă succesiuni de laminație orizontală în cadrul căreie se poate 
sesiza trendul unei granoclasări. Geometrie tabulară.  

HCDF B, Gg, T 

Sand graded to ripple cross 
lamination 

S gr 5-25 cm. Structură internă granoclasată, dar paote prezenta de asemeni laminație oblică de 
tip ondulații de valuri (ripple). Ondulațiile de valuri au lungimea de undă 7.5 cm. 

TF T 

Sand fine laminated S fl 20 cm. componentă bimodală – alternanță de particule cu dimensiuni siltice și lutitice.    

Sand trough cross stratified to 
graded  

S tg Decimeteri. Bază erozională, top granoclasat. Structură internă de tip laminație oblică 
concoidă în unghi mic. 

CDF B, Gg, T 

Sand herring bone S hb / 
Sl?! 

20-25 cm. Bază erozională. Structură internă similară cu cea de tip hering bone . TF T 

      

 
SF 
Sand-Fine couplets 
Cupluri de nisip cu silt și lutit 

Sand-fine massive, graded ripples, 
fine laminated  

SF 
mgr/fl 

25-125 cm. Diviziuni clasice din cadrul secvenței Bouma. Unii litoni arenitici păstrează 
ondulațiile de valuri (ripple marks). În anumire situații s-au identificat mecanoglife.  

 
 
 
 
 
TF 
 

 
 
 
 
 
T 
 

Sand-Fine graded ripple, fine 
laminated 

SF gr/fl Sub 25 cm. Succesiuni de  litoni arenitici și silto-lutitici, foarte similar diviziunii secvenșei 
Bouma (Tab, Tabc, Tbc).  

Fine-Sand fine laminated to graded FS flg Decimetri/metri. Litonii cu granulometrie mai fină dețin un procentaj mai ridicată față de cei 
grezoși.  

    

 
F 
Fine (silt/mud) 
Silt/lutit 
 

Fine massive F m Sub 60 cm. Nu s-a remarcat nici un tip de stratificație. Într-o singură situație sunt 
considerate a fi soluri relicte.   

Fine horizontal stratified F h Zeci de metri.  Structura internă este accentuată de către procesul intens de alterare.   

Fine horizontal, fine laminated to 
graded 

F h/flg Milimetri/centimetri. Litoni cu compoziție bimodală în care tranziția de la particulele siltice 
spre cele lutitice indică o trecere gradată (granoclasare normală), respectiv ciclicitatea 
fenomenului.  

      

 
SAL 
Sandy allochem limestone 
Alocheme calcaroase cu nisip 

Sandy allochem limestone massive 
to horizontal stratified 

SAL 
m(h) 

20-25 cm. Bază și top erozionale. Grad avansat de zdrobire și amalgamare a bivalvelor în 
alternanță cu strate de nisip.  

 
 
 
CDF 
 

 
 
 
B, Gg, T 
 

Sandy allochem limestone trough 
cross stratified 

SAL t 5 cm. Similar cu SAL m dar structura internă prezintă o stratificație oblică concoidă.  

Sandy allochem limestone and 
fitoclast massive 

SALF m 8-10 cm.  Bază erozională ți top granoclasat. Structuă compozită tripartită rezultată din 
asocierea bio-, fitoclastste și nisip.  

Sandy allochem fitoclasts massive SF m Centimeteri. Amalgamări haotice/neorganizate de resturi de plante și nisip. Bază erozinală 
și top granoclasat.  

Sandy allochem limestone HCS SAL 
HCS 

40 cm. So slabă, structofacies compozit (nisip, bivalve) dispuse alternanativ. Schimbarea 
orientării bivalvelor.  

  

      

AS 
Alochemic sandstone 
Nisipuri cu alocheme calcaroase 

Allochemic sandstone massive AS m   
CDF 

B, Gg, T 

Allochemic sandstone horizontal AS h 10 cm. So slabă, bimodală, stratificație orizontală a bivalvelor dezarticulate.  Gg 
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Capitolul 5. Faciesuri și secvențe în depozitele sarmațiene de pe văile Putna, Milcov și Râmnicul 
Sărat 

 
5.1. Abordare sistemică 
 
Abordarea sistemică a urmărit separarea, ierarhizarea și interpretarea faciesurilor și asociațiilor de 

facies identificate în depozitele sarmațiene de pe văile Putna, Milcov și Râmnicul Sărat conform 

algoritmului specific analizei secvențiale (Anastasiu și Panaiotu, 1995), respectiv stratigrafiei 

secvențiale (Cătuneanu, 2006). 

Baza acestui studiu sunt coloanele litologice sintetice și analitice ridicate în teren (vezi 

exemplu coloane Planșa 1, 2), precum și imaginile foto captate succesiv pe parcursul deplasărilor 

în teren. Pe baza lor s-au decelat faciesurile și caracteristicile lor genetice.  

 
5.2. Faciesuri descriptive și interpretative identificate 
 

În urma analizei secvențiale au fost decelate un număr total de 31 faciesuri, dintre care 21 

siliciclastice (Fig. 1, 2, 3)  și 10 mixte (Fig. 4, 5). 

Analiza de facies a permis separarea pe criterii granulometrice, structurale, procesuale și 

depoziționale a faciesurilor cu componentă ruditică (GyS), arenitică (S), cuplurilor de tip 

arenit/lutit (cupluri SF) sau lutit/arenit (cupluri FS), respectiv faciesuri lutitice (F) (Tabel. 5). 

Caracterul asocierii faciesurilor (secvențe de facies) a permis reconstituirea geometriei corpurilor 

sedimentate, respectiv a arhitecturilor și ierarhizarea acestora în ordine de mărime și geneză în 

micro-, mezo-, macro- și megasecvențe (Tabel. 9; Planșa 1). 

Tabelul 9. Ierarhia secvențelor 

 

 

 

Ordin Tip secvență Secven
țe 

Mărime Cauze Ghosh și Lowe (1995) Suprafețe de separare/ 
discontinuitate 

stratigrafice 

 
I 

Secvențe eveniment 
(diviziuni/ 
secvența Bouma) 

M
IC

R
O

 

 
Metri 

 
Autociclice 

Ordinul 1 
Eveniment depozițional unic 

 
Ex. suprafețe de strat tip 
ripple (rmk); bază 
erozională (scour) 

Ordinul 2  
Sedimentare discretă a unităților depozitate ca 
rezultat al curgerilor individuale 

 
II 

Corpuri 
(channel, levees, 
lobes) M

EZ
O

  
Zeci de 
metri 

 
Autociclice 

Ordinul 3  
Unități arhitecturale asamblate ca răspuns al 
curgerilor individuale similare. 
Fizionomii/caracteristici simialre  

Ex. suprafețe de inundare 
(fs) 

C
ăt

u
n

ea
n

u
, 2

0
0

2 

 
III 

Sisteme 
depoziționale 
(channel complex) 

M
A

C
R

O
  

Zeci-sute 
de metri 

Autociclice 
Allociclice 
Tectonice 
Eustatice 

Ordinul 4  
Elemente arhitecturale ce constau în asociații 
de elemente de ordinul 3.  
Complex de tip canale-leve-overbanck 

Ex. maximum flooding 
surface (mfs); ravinement 
surface (rs) 

IV Secvență 
depozițională 
(Sarmațiană 5,5 Ma) M

EG
A

 Sute-mii 
de metri 

Allociclice 
Tectonice  
Eustatice  

Ordinul 5  
Succesiune de complexe de tip 4 
Suprapuneri de complexe tip channel 

Ex. limite de secvență SB1, 
SB2 
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Fig. 1. Faciesuri de tip GyS m (A, B), GyS mh (C), GyS mt (D), MyCS m (E,F). 

 

A B 

10 cm 

C D 

E F 
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Fig. 2. Faciesuri de tip Sm (A, B) Sgi (C), Sx drift (D), Sh (E), S h și x (F), S l (G), S flaser (H)  

A B 

C D 

E F 

G H 
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Fig. 3. Faciesuri de tip cupluri SF (A), FS (B), F h și l (C, D). 

 

Ierarhizarea secvențelor s-a făcut confrom nomenclaturii lui Ghosh și Lowe, 1995; cu modificări, 

din care au rezultat patru tipuri de secvențe:  

Secvențe de tip I (microsecvențe) reprezentate de evenimente depoziționale singulare, 

acumulate ca rezultat al curgerilor individuale, delimitate de suprafețe exprimate prin limite 

erozionale (bază), gradate sau neregulate (top). 

Secvențe de tip II (mesosecvențe) cu grosimi de ordinul metrilor și/sau zecilor de metri și 

limite eterogene. În cazul suitei sarmațiene au fost identificate asociațiile de canale cu pietriș și 

nisip; canale cu pietriș, nisip și bioclaste; pânze/bancuri cu bioclaste; pânze predominant 

nisipoase; pânze predominant mâloase (Tabelul 10). 

A B 

C D 
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PLANȘA 2 
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Secvențe de tip III (macrosecvențe) reprezintă succesiuni și asocieri de secvențe de ordinul 

II în urma cărora se edifică arhitecturi de tipul sistemelor depoziționale. Au grosimi de ordinul 

sutelor de metri, limite de genul maximum flooding surface, și desfășurare temporală de ordinul 

sutelor de mii – milioanelor de ani. Mediile depoziționale identificate ca fiind implicite 

Sarmațianului sunt: conuri/pânze arenitice turbiditice de taluz (upper slope), depozite de șelf distal 

(acumulări hiperpicnale), depozite de mică adâncime (shallow-water) și depozite litoral-deltaice 

(delta front). 

Secvențe de ordinul IV (megasecvență) ca rezultat al asocierii sistemelor depoziționale 

implicite, în urma unui ciclu complet eustatic, ca răspuns al factorilor tectonici locali, respectiv 

aportul sedimentar. 

Pentru perioada studiată s-a identificat o astfel de megasecvență ea fiind alcătuită în bază 

de depozite de transgresive - high stand system tracts, urmate de depozite de falling stage system 

tract și lowstand system tract (Planșa 1). Grosimea acestei megasecvențe este de aproximativ 900 

m și în topul ei apare o limită de tip SB (soluri relicte). 

Nr. 
Crt. 

Elemente depozițioanle 
Faciesuri caracteristice 

Putna Milcov Râmnicul Sărat 

1 Canale cu pietriș și nisip GyS m, GyS mg, GyS mt, 
MyCS mg 

GyS m, GyS t, SMyC 
m  

GyS m, GyAS m, ASMyC m 

2 Canale cu pietriș, nisip și bioclaste - - GySAL m, GyAS m 

3 Pânze/bancuri cu bioclaste SAL m, SAL h, SAL t, AS m SAL m, SAL h, AS m SAL m, SAL h, SAL HCS, AS h 

4 Canale/Pânze cu bio/fitoclaste SALFtc m, SFtc m SFtc m SFtc m 

5 Pânze predominant nisipoase S m, S mg, S h, S gr, S tg, S x, 
SF mgr/fl, SF gr/fl, FS fl 

S m/g, S gi, S h, S l, 
S x, S fl  

S m/g, S h, S x, S r/g  
 

6 Pânze predominant mâloase Fl, Fm, Fh/flg, FS flg, SF gr/fl FS l/xg, F m, F l  FS mg/l, F m, F l  

Tabelul 10. Elemente depoziționale și faciesuri caracteristice 
 

Asociațiile de ordinul II (mesosecvențe), cu semnificații de elemente depoziționale prezintă 

următoarele caracteristici și recurență: 

 Canale cu pietriș și nisip. Asociație dezvoltată în topul megasecvenței și care este 

caracterizată prin secvențe de tip FUS ce înregistrează grosimi maxime de 5 m. Prezintă bază 

erozională cu galeți moi sau rudite diseminate, iar extinderea laterală este de ordinul zecilor de 

metri. Secvențe tipice sunt reprezentate de arenite cu pietrișuri granoclasate normal (GyS g), 

arenite cu pietrișuri stratificate orizontal sau oblic (GyS h, GyS t), gresii masive ( S mg) sau cu 

laminație paralelă (S h), depozite fine (silto-lutitice) masive sau laminate (F l, F m).  Sunt rezultatul 

curgerilor de tip debritic în care mecanismul de suport al clastelor a fost turbulența. Prezența 

galeților în baza gresiilor (MyCS m) pot indica poziția distală a lobilor din cadrul sistemului canali 

fer, ei fiind rezultatul unor curgeri dense hiperconcentrate și dense concentrate dezvoltați pe 

fondul unui aport de sediment masiv, în sistem regresiv, în delta front. 

Canale cu pietriș, nisip și bioclaste. Asociație identificată în partea median-superioară a 

megasecvenței și care prezintă bază net erozională, grosimi de ordinul metrilor și tendință FUS. 
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Secvența este reprezentată prin canale cu pietrișuri masive (GyS m) cu extinderi laterale de 

aproximativ 2 până la 2,5 m, canale/pânze cu pietrișuri și bioclaste încorporate într-o masă 

arentitică (GySAL m, GyAS m), gresii masive (S m) cu grosimi metrice, gresii cu stratificație 

orizontală (S h) și depozite fine reprezentate de lutite laminate (Fl). Prezența bioclastelor este 

pusă pe seama remanierii în cadrul bazinului sub impulsul unor curgeri dense (hiper)concentrate.  

Depunerea ulterioară a gresiilor s-a făcut pe fondul unui aport sedimentar ridicat, și posibil 

în regim tectonic intens fapt ce a dus la destabilizarea depozitelor arenittice și dezvoltarea 

structurilor de injecție/expulzare a apei.  

Pânze/bancuri cu bioclaste. Asociație prezentă în partea median-superioară a 

megasecvenței și care se caracterizează prin grosimi metrice (sub 10 m), extinderi laterale de 

ordinul metrilor și tendință FUS. Acumulările de bioclaste cu structură neorganizată (SAL m) cu 

stratificație orizontală (SAL h) prezintă grosimi varibile de ordinul decimetrilor și chiar metrilor 

(sub 3 m), bază erozională sau netă. Apar în alternanță cu arenitele aparent masive (S m), arenite 

masiv/granoclate cu ondulații de valuri (S mg ripple) urmate de depozite silto-lutitice cu laminație 

paralelă (F l). Bioclastele sunt depozite aditive și tractive ca rezultatul al acumulărilor pe plajele 

proximale sau submerse  în regim de curgere hiperconcentrată. Depozitele arenitice sunt 

răspunsul prelucrării in situ de către curenții tractivi a nisipurilor prezente în ape puțin adânci 

peste care s-au depus ulterior depozitele lutitice ca răspuns al creșterii adâncimii apei/ la oscilațiile 

de nivel marin. 

Canale/pânze cu bio- și/sau fitoclaste cu nisip. Asociație prezentă în partea median-

superioară. Reprezintă elemente depoziționale care apar fie în baza, fie în topul asociației de 

bancuri de bioclaste. Este caracterizată prin secvențe FUS cu grosimi de maxim 5 m. Secvențele 

este caracterizată printr-o succesiune de depozite arenitice în care sunt diseminate fitoclaste cu 

structură neorganizată (SFtc m), arenite masiv granoclasate (S mg), arenite cu stratificație oblică 

și paralelă (S tg, S h), peste care sunt depuse transgresiv depozite fine de obicei (F l). Sunt 

rezultatul curgerilor debritice, respectiv hiperconcentrate și concentrate în care materia organică 

cu dimensiuni de ordinul centimetrilor (peste 7 cm) prezintă caracter debritic.  

Pânze predominant nisipoase. Asociație întâlnită pe toate văile, greu decelabilă pe 

Râmnicul Sărat, și dezvoltată în topul asociațiilor de pânze predominant mâloase din baza 

megasecvenței. Înregistrează grosimi mult mai reduse, de ordinul zecilor de metri, și se 

caracterizează prin alternanța de faciesuri arenitice (peste 60 %) și lutite. Arenitele prezintă un 

structofacies variat, de la stratificație paralelă (S h), ondulații de valuri ( S r) masive și granoclasate 

(S mg) și se asociază în cupluri cu faciesurile fine (silto-lutitice) sub forma SF sau FS de obicei 

masive sau lamiante. Microsecvențele sunt foarte similare secvenței Bouma cu trend de tip FUS și 

grosimi de ordinul centimetrilor, ocazional/accidental depașind 1 m, în sereii complete sau 
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incomplete. Succesiunea de astfel de microsecvențe duce la formarea asociațiilor de tip 

mezosecvență care poate avea semnificația unor lobi rezultați din curgerile de tip turbiditic de 

densitate mare sau mică, pe fondul alimentării bazinului de către niște delte plasate relativ distal. 

Nu este exclusă varianta acumulării acestor pânze sub impulsul curenților tractivi capabili să 

redistribuie sedimentele din arealul șelfului spre larg. 

Pânze predominant mâloase. Asociație întâlnită la partea inferioară a megasecvenței 

Sarmațiene pe toate văile, ea venind în contact cu depozitele Badeniene pe panul falei Cașin 

Bisoca. Deține grosimi de ordinul metrilor și zecilor de metri și reprezintă o alternanță de mâluri cu 

laminație paralelă (F l) și masivă (F m) cu intercalații de nisipuri aparent masive (S mg) cu grosimi 

subdecimetrice și faciesuri noncarbonatice marnoase (NC). Aproape ciclic au fost sesizate 

acumulări sub forma unor concrețiuni (noduli) de sulfați. Continuitatea laterală este bună, 

geometria este de tip pânză și constituie depozite acumulate în urma decantării gravitaționale a  

suspensiilor din pana de flotabilitate. Intercalațiile de strate grosiere presupune acumularea sub 

formă gravitațională din curenți denși hiperconcentrați sau concentrați. Asociația reprezintă fie 

partea distală a zonei de şelf, fie depozitele prodeltaice şi de câmpie bazinală în cadrul unei rampe 

submarine. 

  
5.4. Sisteme depoziționale implicite Sarmațianului  

Toate văile prezintă similitudini în tipurile de faciesuri identificate, precum și în succesiunea și 

asociațiile acestora. În argumentarea alocării sistemului depozițional, s-a optat pentru o expunere 

unitară prin punctarea principalelor caracteristici specifice tuturor văilor.  

Conform atributelor faciale și depozițioanle au fost separate trei macrosecvențe 

sedimentare, rezultat al unor condiții genetice specifice a trei sisteme depoziționale: 

i) sistemul depozițional de apă adâncă  
ii) sistemul depozițional de apă puțin adâncă  
iii) sistemul depozițional de tranziție 

 

5.4.1 Sistemul depozițional de apă adâncă 

Partea inferioară a megasecvenței sarmațiene (macrosecvența inferioară sau 

macrosecvența I) care aflorează pe toate văile, dar cu expunere coerentă doar pe valea Putnei, 

înregistrează aproximativ 450 m și este alcătuită preponderent din depozite pelitice (lutitice).  

Sistemul depozițional de apă adâncă implicit perioadei sarmațiene presupune un 

subdomeniu specific zonei de upper slope, și o topografie de tip rampă. 

Depozitele prezintă similitudini cu depozitele lobilor turbiditici (distali). Suprapunerea 

lobilor pe partea superioară a pantei, respectiv a asociațiilor de facies, a dus la acumularea 

depozitelor cu geometrie de tip sheet, lipsite de morfologii canaliforme, cu suprafețe erozionale 
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uneori insesizabile. Asociat, abundența și repetabilitatea unor cicluri de compensare și 

sedimentarea (hemi)pelagică pe fondul unei instabilități tectonice (subsidență activă) au permis 

acumularea de ordinul sutelor de metri a acestor depozite.  

În funcție de poziția distală sau proximală față de aria sursă au funcționat două tipuri de 

lobi (fans): lobi proximali și lobi distali. Lobii proximali au fost recunoscuți în situațiile depozitelor 

cu caracter ciclic dat de alternanța cuplurilor arenit-lutit (SF couples) și sunt interpretate ca 

aparținând unui sistem de tip channel-leve meandrat care a evoluat pe fondul unei mări de nivel 

înalt (HST), și unde au dominat acumulările de tip turbiditic. Pentru cuplurile în care raportul dintre 

arenite și lutite se schimbă în favoarea ultimei unități (FS couples), s-au recunoscut 

calitățile/faciesurile specifice lobilor distali. Geneza acestora este pusă pe seama migrării laterale a 

lobilor, datorită concentrării foarte mari de sedimente predominant siltico-lutitice, mai puțin 

arenitice, acumulate în urma depunerilor din curenți turbiditici. 

 

5.4.2. Sistemul de apă puțin adâncă  

Partea mediană a megasecvenței sarmațiene (macrosecvența medie  sau macrosecvența II) 

înregistrează o grosime cumulată de aproximativ 170 m.  

Aspectul general este cel al unei succesiuni în care geometria stratelor și structura lor 

internă (structofaciesul) reflectă un regim hidraulic bimodal și condiții de curgere oscilatorii 

(oscilatory flow) sau în regim ridicat (upper flow regime). În zona de surf și uppershorface sunt 

specifice depozite cu acumulări de minerale grele, laminațiea de tip swash și stratificație oblic-

concoidă ca răspuns la condițiile de sedimentare sub baza valurilor de vreme bună (Tabel 11).  

Structura tip hummocy cross-stratification căreia i se asociază laminația/stratificația de tip 

current lineation, plasate spațial în zona de inner-lower shorface reprezintă o altă caracteristică 

legată de dinamica mediului prin curgeri combinate (combined flow regime), sub baza valurilor de 

vreme rea. 

De asemenea faciesurile arenite masive (S m) secondate de cele de tipul arenitelor cu 

stratificație orizontală (S h) sunt specifice șelfului proximal unde sub influența curgerilor 

combinate (combined flow) au suferit o remobilizare din zona foreshore și depunere adiacentă în 

zonele middle și lower shorface (Tabel 11).  
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APĂ PUȚIN ADÂNCĂ (Shallow water) TRANZIȚIE CONTINENT SISTEMUL 

Offshore Shorface Foreshore Backshore Subdomenii 

Sedimentare 
hemipelagică 

Inferior Superior  Surf  Swash  Bară emersă Lagună/lac Dune costiere   

           
 
 
 
 
 
Principalele 
structuri 
sedimentare 
 
Faciesuri  
 
 
 
 

          

           
          FC, MC  

 
Structuri  
mecanice, 
chimice, 
biotice 

         CH (MC) 

          Groov mk 

          Prod mk 

         Convolut  

         Flame  

         Trovanți  

      Bioglife  

            

         Rudit  
 
Granulometrie 

         Arenit 

         Silt 

         Lutit 

           

          Cuarț  
 
Clastofacies  
și resurse 

          Feldspat 

          Litoclaste 

          Glauconit 

          MG 

          PHC 

Tabel 11. Succesiunea faciesurilor într-un profil longitudinal al unei rampe siliciclastice specific perioadei sarmațiene (Sarmațian mediu-superior). Faciesurile sunt detaliate conform 
tabelului.... NMR – nivelul relativ al mării; BVVR – baza valurilor de vreme rea; BVVB – baza valurilor de vreme bună; MG – minerale grele; PHC – potential acumulări hidrocarburi 

 

BVVB 

BVVR 

Stratificație paralelă  
sau în unghi mic 

Herring bone 

Stratificație/lami
nație orizontală 

HCS 

NRM 

Masivă 
Masiv granoclasat 

Ondulații de valuri 
(ripple cross) 

și drift 

Oblic concoidă 

Cupluri 
arenit lutit 

și lutit arenit 

Flaser 

Arenite cu 
rudite și 
bioclaste 

neorganizate 
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5.4.3. Sistemul de tranziție – deltaic 

Partea superioară a secvenței sarmațiene (macrosecvența superioară sau macrosecvența 

III) are o grosime cumulată de aproximativ 300 m fiind marcată în top de o suprafață de tip 

discordanță (unconformity) (Stoica, 2009, comunicare verbală) reprezentată printr-un sol relict. 

Aceastei megasecvențe îi este caracteristică o fizionomie mult mai dinamică în care se impun 

deltele, dominate de fluviu și de valuri, ce au distribuit pe șelf încărcătura sedimentară sub forma 

unor lobi (Tabel 12). Criteriile după care s-a decelat mediul depozițional le-au constituit 

caracteristicile morfologice/metrice ale canalelor: lățimi de ordinul metrilor și zecilor de metri, 

adâncimile reduse (sub 3 m) și lipsa inciziilor proeminente (Olariu și Bhattacharya, 2006). Canalele 

plasate proximal prezintă baza erozională și încărcătură sedimentară (bedload) ceva mai grosieră, 

acumulate sub forma barelor sau a umpluturilor de canal. 

Depozitele acestora sunt caracterizate prin termini granulometrici, litologici și structurali 

sub forma faciesurilor de tip arenite cu pietrișuri masive (GyS m), arenite cu pietrișuri cu 

stratificație oblic-concoidă și granoclasate (GyS tg), arenite cu pietrișuri cu stratificație orizontală 

(GyS h). Sub impulsul inundațiilor, au avut loc repetate avulsii care au deteminat schimbarea 

poziției inițiale a canalelor. Brațele abandonate au fost treptat colmatate cu material clastic și 

vegetație higrofilă, devenind arie sursă proximală pentru depozitele adiacente. 

Stratificația/laminația orizontală specifică silturilor și lutitelor (SFl, Fl, Fm) este considerată a fi 

rezultatul decantarilor în lacurile efemere, puțin adânci aparute tot ca urmare a migrării canalelor, 

sau ca produs al revărsărilor de tip levee din timpul inundațiilor (Tabel 12). Ele au fost permanent 

drenate sau perturbate de aportul de apă provenit din migrarea râurilor care  au traversat corpul 

deltei.  

Morfologiile canalelor plasate median și/sau distal diferă considerabil de cele proximale, 

fiind puțin adânci, sinuoase și umplute cu nisip și silt cu faciesuri tipice Sr, SFg, Fl. Tributarii ce au 

debușat în bazinul acvtic le sunt asociate depozitele de tip mouth-bar și sunt rezulatul agradărilor 

și acrețiilor laterale a barelor arenitice dezvoltate la gura de vărsare a acestora.   

Depozitele de tip overbank au luat forma unor insule izolate alcătuite preponderant din 

arenite fine, silturi și lutite. Corpuri cu dispunere perpendiculară pe linia țărmului prezintă 

caracteristici de genul ondulațiilor de val și bioturbații.  
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Tabel 12. Model de facies într-un profil longitudinal specific unei delte de apă puțin adâncă cu gradient de pantă mică (shallow water) și sursă tip fluvio-deltaică (braid plain, braided 
rivers) cu vegetație (Sarmațian superior). NRM – nivelul relativ al mării

Submers Emers 

 

Offshore  Prodelta Front deltaic (Delta front) Subdomenii  

 Sedimentare hemipelagică Încărcătură de fund (bedload deposition) Canale relativ stabile bifurcate, bare de debușare Procese  

 Sr, Fl, Fb Sh, Sr, Sg, Sx, Sp, Fl GySh, GyS t, St, Sp, Sr, Sh, Ss, Fl Litofaciesuri  

        

    Grinduri/bare Lacuri/bălți Canale și levee Corpuri  
 
 
 

Principalele  
faciesuri  

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

       Rudit  
Textura         Arenit 
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       Lutit  

         

       Cuarț  
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și resurse 
       Feldspat  

       Litice 

       MG 

       HC 
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Lutite 
laminate 
orizontal 

Arenite cu pietriș 
cu stratificație 
oblic-concoidă 

Arenite cu pietriș 
cu stratificație 

orizontală 

Arenite 
stratificație 

oblic-concoidă 

Arenite 
stratificație 
orizontală 

Arenite masiv-
granoclasate cu 

galeți moi în bază 

Arenite masiv-
granoclasate cu 

fitoclaste 

Arenite masive cu 
structuri convolute 

Lutite 
laminate 

orizontal 
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5. 5. Modelul de evoluție depozițională 

Modelul de facies propus sugerează că în Sarmațianul inferior, s-au acumulat depozitele care au 

fost interpretate ca fiind de deep sea (adâncimi de peste 200 m) fapt ce indică o creștere constantă 

a nivelului relativ al mării și instaurarea cortegiului de tip TST. În acest moment se acumulează 

depozite de tip silto-lutitic, rezultat al decantărilor gravitaționale, perturbate ocazional de 

acumulări în strate subțiri de arenite, rezultat al curgerilor de tip turbiditic, și interpretate ca lobi 

distali și ulterior proximali. Suprafața de tip maximum flooding surface nu a putut fi reperată în 

teren, deși un studiu paleontologic amanunțit ar putea ajuta în depistarea ei. Stratele în care au 

fost reperate acumulările de sulfați (noduli) pot fi analizate și interpretate și din prisma creșterii 

adâncimii apei la verticala locului, asadar un moment de avansare/migrare a liniei țărmului spre 

continent, și implicit marcarea momentelor de transgresiune. Schimbarea în raportul de 

arenit/lutit, creșterea în grosime a stratelor arenitice, precum și prezența din ce în ce mai 

pregnantă a structurilor de tip erozional (flute cast, sole marks) indică iminența dezvoltării 

proceselor și mecanismelor de tip turbiditic, care duc la acumulări de secvențe de tip Bouma 

complete și/sau incomlete. Totodată, ele marchează o creștere în aportul sedimentar (agradare), o 

activare a ariei sursă, sau o regresiune normală, moment în care se poate considera inițierea unui 

nou cortegiu sedimentar de tip HST în Sarmațianul inferior-mediu. Treptat s-au impuns depozitele 

din ce în ce mai grosiere, și cu grosimi din ce în ce mai consistente, ce indică scăderea efectivă a 

nivelului marin (regresiune forțată), respectiv instaurarea unui domeniu de sedimenare puțin 

adânc (shallow water) cu depozite tipice unui regim depozițional cu energie mare. Este vorba de 

acumulările de tip lumașelic considerate depozite simple sau complexe de tip tempestitic, 

rezultant al acumulărilor de material biotic și siliciclastic alochton în ape puțin adânci sau medii 

adiacente costiere, caracterizate printr-un regim hidroenergetic ridicat. Acest model depozițional 

a facilitat conservarea în proximitatea ”in situ” a bivalvelor prin intermediul îngropării rapide. 

Acumulările bioclastice conservă informații prin intermediul prezenței clastelor mâloase și 

pietrișurilor ca răspuns la factori specifici care au interacționat. Punctul culminant este atins în 

momentul când depozitele sunt exondate total și se instaurează condițiile de eroziune, respectiv 

alterare, marcate prin soluri (relicte) și interpretate ca o limită de secvență de tip SB  care 

marchează cortegiul de tip LST. Ulterior se reia sedimentarea, dar pe fondul unor acumulări de 

depozite din ce în ce mai grosiere, fapt ce indică o instabilitate din punct de vedere tectonic, dar și 

un imput sedimentar destul de consistent, care reușește, prin intermintență, să depășească 

constant nivelul relativ al mării. 
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Capitolul 6. Biomarkeri ambientali: faciesuri și semnificații depoziționale 80/100 
 
6.1. Parametrii calitativi și cantitativi investigați    

 
Acumulările de bioclaste identificate atât în alforiment cât și în albia râurilor au fost inventariate și 

analizate conform algoritmului propus de Kidwell, 1991a și Fursich, 1995, iar faciesurile au fost 

decelate conform cu Mount, 1985. 

Dintre parametrii investigați menționăm: tipul acumulării, gradul de împachetare, gradul 

de sortare, orientarea bivalvelor, geometria stratelor, structura internă, caracteristicile genetice. 

Acești parametrii au fsot ulilizați ulterior pentru interpreatrea proceselor și mediilor depoziționale 

(Tabel. 14). 

 

 
6.2. Descrierea depozitelor cu bioclaste 
 
Pe baza proprietăților depozitelor de bioclaste analizate (biofabric, geometrie și structură 

internă) au fost definite următoarele 10 faciesuri: GyAS m, SAL m cu subfaciesurile a și na, SAL mh, 

SAL h, SAL t, SAL HCS, SALFi m, AS h, AF h (Fig. 4, 5).  

 
 
 
 
 

Tabel 14. Atributele/calitățile și senmătura tafonomică depozitelor cu acumulări de bioclaste sub forma faciesurilor analizate 
macroscopic.  (D – deasupra, S – sub, BVVB – baza valurilor de vreme bună, BVF – baza valurilor de furtună; CD – curgere densă; 
CDHC – curgere densă hiperconcentrată; a – bivalve articulate, na – bivalve nearticulate) 

Semnătură 
tafonomică 

1 2 3 4 5 6 

GyAS m SAL m (a/na) SAL mh/h SAL t/HCS SALFi m AS h 

Acumulare  Monotipic Politipic Monotipic Monotipic Monotipic Monotipic 

Grad 
împachetare 

Dens Dens Dens Dens Moderat-dens Moderat-dens 

Sortare Slabă Bună (a) fbuna (na) Moderat-bună Bună-moderat Slabă Slabă 

Orientare Aleatorie Aleatoriu  CB Aleatorie Aleatorie CB/CT 

Geometrie  Canal Strate Pânze/lentile Canal/strat Canal Pânze/lentile 

Structură 
internă 

 
Neorganizată 

 

 
Neorganizată 

Neorganizată 
cu stratificație 

paralelă 

 
Oblic concoidă 

 
Neorganizată 

 
Neorganizată 

Caracteristica 
genetică a 
acumulărilor  

Sedimentologic 
Diagenetic 

a) Biogen 
na) Sedimentologic 

Diagenetic 

Sedimentologic 
Diagenetic 

Sedimentologic 
Diagenetic 

Sedimentologic 
Diagenetic 

Sedimentologic 
Diagenetic 

Interpretare 
Autohton 

Parautohton 
Habitat multimpu 

a) Autohton 
na) Alohton  

Aditiv 

Parautohton  
 

Tractiv 

Parautohton  
 

Tractiv 

Alohton  
 

Habitat multiplu 

Auohton 
Parautohton 
In situ; aditiv 

 
Proces 
depozițional 

CD; CDHC; 

Prelucrare 
îndelungată –furtuni 

valuri/curenți; 
sucombare in situ 

Prelucrare 
furtuni, valuri de 

furtună, 
amalgamări 

Curgere 
concentrată 

unidirecțională 

CDHC 
CD 

Posibil 
canalizate 

Deplasare 
minoră/ 

Depunere in situ 
bioturbații?! 

Poziția DBVVB DBVVB SBVF SBVVB DBVVB SBVVB 

Medii 
depoziționale 

Plaje, shoal,  
șelf intern 

Plaje, shoal, șelf 
intern, golfuri, 

lagune 

Șelf intern,  
șelf extern 

Shoal,  
șelf intern 

Plaje, shoal, 
șelf intern 

Lagune, golfuri, 
șelf intern/extern 
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Fig...Faciesuri mixte de tip GyAS m (A), SAL m (na) (B), SAL m (a) (C), SAL mh (D), AS h (E).  

A 

B C 

D E 
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Fig...Faciesuri mixte de tip SAL h (A), cupluri de SAL h cu S (B), SAL t (C), SAL HCS?! (D),  
SAL Fi m (E), AS h (F). 

 
 
 
 
 
 
 

A B 

C D 

E F 
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6.3. Interpretarea depozitelor cu bioclaste 
 

Pentru interpretarea și încadrarea ambientală a depozitelor bioacumulate s-a utilizat 

zonarea batimetrică și hidrodinamcă din literatura de specialitate (Aigner, 1982; Einsele, 1992; 

Reading, 1994). Distribuția acestora este redată într-un profil longitudinal, și urmărește 

succesiunea zonelor astfel: zona supratidală (backshore și supratidal zone), surf și partea 

superioară a țărmului (surfzone și upper shorface), partea mediană a țărmului (middle shorface), 

partea inferioară a țărmului (lower shorface), șelf intern și extern (inner și outer shelf) (Fig. 49, 

Planșa 10). 

În conformitate cu modelul descris și cu asocierile aferente, faciesurile au fost integrate 

astfel: 

Faciesul de tip SAL m (na) poate fi considerat ca aparținând zonelor de backshore și 

supratidală sub forma acumulărilor haotice/masive. Geneza acestuia poate fi pusă pe seama 

furtunilor episodice care au erodeat substratul bazinului populat de bivalvele și le-a 

redepozitat/acumulat sub forma tempestitelor aditive în zonele proximale țărmului pe plajele sau 

în zonele de barieră (supralitoral storm beds). Adiacent, în ambianța unor ape puțin adânci, dar cu 

un regim hidrodinamic spasmodic/intermitent, pot fi încadrate și acumulările în care bivalvele au 

articulația păstrată intactă SAL m (a) și interiorul colmatat cu arenite, respectiv alte valve 

dezarticulate. Caracterul nefragementat al bivalvor, sugerează sediemntearea într-un mediu 

relativ linistit, probabil în medii protejate de bariere de nisip, submerse sau emerse. 

Faciesului de tip SAL t apare în baza unei succesiuni continuată pe verticală cu arenite 

stratificate oriziontal (S h, plan paralel), bioclaste arenitice masive și stratificate (SAL hm), arenite 

masive (Sm), respectiv bivalve disipate într-o matrice arenittică (AS m). Tranziția dintre litoni este 

evident netă și erozională, cu caracter episodic. Momentele de  descreștere în intensitate a 

evenimentului/organismului implicat în transportul bivalvelor fiind marcat prin ”decantarea” 

treptată și diminuarea în număr a acestora (bivalvelor).  

Curenții de tip retur (rip) specifici zonelor de surf și shorface, adesea sunt asociați 

evenimentelor tempestitice ei fiind un potențial răspuns la (prezența) morfologia canaliformă, 

colmatată ulterior cu material remaniat, în cazul nostru bioclastelor amalgamate cu arenite (SAL 

t). 

Intercalațiile de strate cu bioclaste și arenite aparent stratificate (SAL hm) sugerează atât 

ciclicitatea evenimentelor tempestitice perturbatoare, cât și a celor de recolonizare de către 

bivalve în cadrul bazinului. Dispunerea relativ orizontală și paralelă cu suprafețele de strat a 

bivalvelor indică acțiunea unui curent tractiv, posibil de tip longshore currents, capabil să 

mobilizeze și orienteze bivalvele conform direcției de depalsare. În situațiile în care aceste sunt  
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Fig. 49. Profil longitudinal schematizat cu potențiale acumulări de bioclaste specifice perioadei sarmațiene. NRM – nivelul relativ al mării; BVVB – baza valurilor de vreme bună; BVVR – 
baza valurilor de vreme rea. 
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flancate către depozite mai fine (Fl) perimite asumpția potrivit căreia bioclastele au fost deplasate 

din arealele adiacente (posibil upper/middle shelf) care le-au generat/adăpostit, și depuse pe șelful 

intern (inner shelf), unde guvernează condițiiile de sedimentare prin decantare gravitațională. 

Totodată, prezența fracției fine poate indica reducerea în intensitate a furtunii, prin advecția și 

depunerea din suspensie a ”norului” de particule fine.  

Prezența bioclastelor în succesiuni repetitive pe verticală, dar distanțate temporal, 

confirmă iminența momentelor de refacere, respectiv proliferarea faunei autohtone, asociate 

memonetelor de calm și care devin arie sursă internă, proximală pentru bazinul sarmațian. 

Redistribuirea și amalgamare faunei se va face în timpul fiecărei furtuni/eveniment tempestitic, 

sub forma depozitelor acumulete tractiv la interfața sediment-apă specifice zonelor de middle, 

posibil lower shoreface. 

SAL HCS în care stratele de bivalve acumulate în seturi convexe și concave și cu înclinări 

sub 15° este interpretată ca produs al mișcării ondulatorii/oscilatorii a valurilor puternice care au 

acționat asupra substratului în timp de furtună. Baza erozinală sugerează depunerea dintr-un 

curent de densitare generat ca efect al acțiunii furtunilor în ape puțin adânci, sub baza valurilor de 

vreme bună (middle-lower shorface). Sub influența turbulenței momentului, particulele de nisip au 

fost angrenate în suspensie, și menținute tot timpul persistării evenimentului tepmestitic, 

respectiv decantate pe măsura scăderii în intensitate a acestuia.  

 

Capitolul 7. Elemente de petrologie comparată: reconstituiri de arii sursă 101/121 
 

7.1. Petrofaciesul depozitelor sarmațiene de pe văile Putna, Milcov și Râmnicul Sărat 
 

Pentru analiza și interpretarea datelor petrografice, au fost prelevat un număr de 70 de 

probe, din care 38 au fost selectare pentru a fi prelucrate sub forma secțiunilor subțiri. Datorită 

accesului limitat, de pe valea Râmnicului Sărat au fost recoltate probe doar din partea median-

superioară a megasecvenței Sarmațiene, în timp ce de pe văile Putna și Milcov s-a încercat 

pastrarea unui ecart omogen ce a variat de la 50 la 100 m.  

Analiza modală a secțiunilor subțiri au pus în evidență zece categorii petrografice între 

care conglomeratele polimictice, gresiile litice și sublitice, subarcozele și arcozele sunt dominante, 

iar conglomeratele alochemice, gresiile alochemice și siltitele sunt subordonate. Aspecte ale 

variaților caracterelor texturale și petrografice pot fi urmarite în planșele 11 și 17, datele fiind 

centralizate în tabelul 15 și proiectate grafic în figurile 48-51. Componentele acestor categorii 

petrografice prezintă următoarele caracteristici: 

 

 



 

Autor: Luisa Man - 2011 
 

31 

 



 

Autor: Luisa Man - 2011 
 

32 

 

 



 

Autor: Luisa Man - 2011 
 

33 

Conglomerate polimictice (para/orto) PU 1, PU 21, PU 28, PU 33, PU 37, RS 10,  RS 11 

Cuarțul prezintă valori între 10 și 55%, în caredomină cuarțul monocristalin. Conturele sunt 

subangulare și subrotunjite, iar incluziunile minerale identificate (apatit) prezintă dispuneri 

aleatorii sau paralele. Feldspații nu depășesc 10 % majoritari fiind feldspații plagioclazi, iar dintre 

feldspații potasici au fost identificat microclinul. Majoritatea feldspaților prezintă conture 

angulare și subangulare, cu grad avansat de alterare și oxidare, conture neregulate ca urmare a 

”coroziunii” exercitate de matrice.  Litoclastele. Nota dominantă (45 – 85%) și includ vulcanoclaste 

(andezite, rio-dacite), sediclaste (clastele mâloase carbonatice, gresii de tip Kliwa, siltitele, 

bioclaste și alge, ooide), metaclaste (cuarțite, șisturile micacee și filitele). Liantul este reprezentat 

de o matrice argiloasă, în majoriatea cazurilor oxidată (hematit?), respectiv ciment carbonatic 

bazal, de pori și chiar fibros. Altele: Mice, minerale grele (apatitul, piroxeni și amfiboli), minerale 

autigene (glauconitul). 

Conglomerat cu alocheme carbonatice (orto) PU 12 

Cuarțul înregistrează proporții de 12 %, cu morfologii subangulare, subrotunjite și rotunjite. Cuarțul 

monocristalin prezintă incluziuni nedeterminate cu dispunere neregulată. Dintre feldspați s-a 

identificat microclinul, dar într-o proporție foarte redusă, nu mai mult de 3%  cu grad ridicat de 

conservare (foarte proaspat) este considerat a fi autigen, ca rezultat al supracreșterii. Litoclastele 

dețin un procent de 85%. Între acestea se numără sediclastele (ooide, oncoide/lumpuri, precum și 

fragmente de bioclaste) cu diferite particularități morfometrice. Dinte metaclaste, s-au identificat 

metamorfitele de grad ridicat/plutonice de tipul gnaiselor sau granitelor. Bioclastele dețin 

proporții de până la 40 % de bioclaste a căror structură internă modificări postdepoziționale.  

Cimentul este carbonatic, iar dintre minerale autigene s-a identificat glauconitul. 

Gresie cu alocheme carbonatice PU 16, MI 8, RS 7 

Cuarțul deține proporții de 83% din care aproximativ 70% este monocristalin, iar particulele au 

conture subangulare și angulare. Feldspații dețin doar 5% din volumul total, dintre care plagioclazii 

(4 %) prezintă macle polisintetice, iar dintre cei potasici (1 %) microclinul, macla timpică în grătar. 

Litoclastele sunt în proporție de 12% și reprezentate prin sediclaste (protooide, claste mâloase), și 

subordonat metamorfice (gnaise/granite). Liantul este reprezentat de cimentul carbonatic. Micele 

în proporție de 2% muscovitul și biotitul. Minerale autigene - glauconit. Bioclaste (8 %) calpionele?!.  

Gresii litice PU 19,  PU 29, MI 2, MI 4, MI 5, MI 6, MI 7 

Cuarțul deține un procent de 15%, are conture subangulare și subrotunjite și incluziuni dispuse 

aleatori/dezordonat sau în șiruri paralele. Feldspații ating proporții de 8-20% și sunt atât potasici 

(microclin), cât și plagioclazi (albitul cu macle polisitentice și chiar zonați). Prezintă conture 

angulare, un grad avansat de alterare (oxidare) și fracturi sau spărturi. Totodată s-au remercat și 

structuri pertitice ca rezultat al exoluțiilor, respectiv macla Karlsbad. Litoclastele apar în proporții  
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 Tabel 15. Analiza modală și petrofaciesurile specifice Sarmațianului de pe văile Putna, Milcov și Râmnicul Sărat 

 Nr probă C Md So A SA SR R Q F L Granofacies Particule/liant Ciment/matrice Diagnostic petrografic 
 UM mm - % % - % % - 

                

P
U

T
N

A
 

PU 1 10 2 1,5 0 10 20 70 55 4 42 Rudit fin/mediu 85 / 15 3 / 12 CONGLOMERAT POLIMICTIC 

PU 2 0,145 0,125 0,4 0 10 75 15 90 4 6 Arenit fin 90 / 10 3 / 7 GRESIE SUBLITICĂ 

PU 12 1,5 0,9 2,1 0 10 50 40 12 3 85 Rudit mediu/grosier 80 / 20 4 / 16 CONGLOMERAT  CU ALOCHEME C 

PU 16 1 0,375 1,1 0 40 50 10 83 5 12 Arenit mediu 78 / 22 22 / 0 GRESIE CU ALOCHEME CARBONATICE 

PU 19 0,35 0,3 0,8 5 65 25 5 12 8 80 Arenit grosier 90 / 10 9 / 1 GRESIE LITICĂ 

PU 21 2 0,8 1,2 5 47 43 5 10 15 75 Rudit fin/mediu 80 / 20 0 / 20 CONGLOMERAT POLIMICTIC 

PU 22 1,2 0,24 1 5 55 40 0 40 10 50 Rudit fin/arenit gr 78 / 22 0 / 22 WACKE LITIC 

PU 28 0,35 0,25 1,5 5 55 40 0 15 5 80 Rudit fin/arenit gr 85 / 15 0 / 15 CONGLOMERAT POLIMICTIC 

PU 29 0,4 0,22 0,45 10 45 40 5 5 50 45 Arenit mediu 85 / 15 3 / 12 GRESIE LITICĂ 

PU 33 1 0,25 1,4 5 35 45 15 35 10 55 Rudit fin/arenit grosier 80 / 20 3 / 17 CONGLOMERAT POLIMICTIC 

PU 34 1,5 0,24 0,5 0 35 60 5 25 20 55 Arenit mediu 75 / 25 10 / 15 GRESIE LITICĂ 

PU 37 10 0,39 1,3 5 50 45 0 10 5 85 Rudit fin/arenit gr 80 / 20 0 / 20 CONGLOMERAT POLIMICTIC 

PU 38 0,15 0,95 0,15 5 45 45 5 70 13 7 Arenit fin/mediu 75 / 25 19 / 6 SUBARCOZĂ 

                

M
IL

C
O

V
 

MI 1 0,5 0,15 0,6 25 65 10 0 75 15 10 Arenit fin 75/25 25/0 SUBARCOZĂ 

MI 2 0,9 0,17 0,7 10 80 0 10 80 5 15 Arenit fin 85/15 15/0 GRESIE LITICĂ 

MI 3 2,5 0,2 2,1 5 85 10 0 70 20 10 Arenit fin 72/25 25/0 SUBARCOZĂ 

MI 4 0,9 0,15 0,9 5 85 10 0 60 7 33 Arenit fin 80/20 20/0 GRESIE SUBLITICĂ 

MI 5 1,6 0,12 0,7 10 90 0 0 65 10 33 Arenit fin 85/15 15/0 GRESIE SUBLITICĂ 

MI 6 0,3 0,12 0,4 0 80 20 0 75 5 20 Arenit mediu 90/10 10/0 GRESIE LITICĂ 

MI 7 0,25 0,12 0,4 5 95 0 0 75 10 15 Arenit fin 85/15 15/0 GRESIE LITICĂ 

MI 8 0,2 0,1 0,30 5 10 85 0 95 5 0 Arenit fin/mediu 85/15 15/0 GRESIE CU ALOCHEME CARBONATICE 

MI 9 0,3 0,2 0,35 10 90 0 0 35 55 10 Arenit mediu 80/20 20/0 ARCOZĂ 

MI 10 0,43 0,17 0,4 20 80 0 0 65 20 15 Arenit fin 75/25 25/0 SUBARCOZĂ 

MI 11 1,9 0,17 0,5 70 20 10 0 45 40 15 Arenit fin 80/20 20/0 SUBARCOZĂ 

                

R
Â

M
N

IC
U

L 
S

Ă
R

A
T

 

RS 1 0,5 0,25 0,6 10 60 25 5 56 32 9 Arenit fin 72/28 25/3 ARCOZĂ 

RS 2 0,3 0,1 0,25 10 40 48 2 78 6 16 Arenit fin 82/18 13/5 GRESIE SUBLITICĂ 

RS 3 0,25 0,2 0,2 5 80 10 5 77 3 20 Siltit 68/32 14/18 SILTIT 

RS 4 0,35 0,17 0,15 10 80 10 0 66 14 20 Arenit mediu 55/45 38/7 GRESIE SUBLITICĂ 

RS 5 0,4 0,2 0,5 3 85 10 2 50 28 22 Arenit mediu 80/20 8/12 ARCOZĂ 

RS 6 0,5 0,3 0,5 0 75 15 5 55 28 17 Arenit mediu 78/22 6/16 GRAYWACKE FELDSPATIC 

RS 7 17 0,2 2,2 5 45 50 0 18 12 70 Arenit grosier 75/25 20/5 GRESIE CU ALOCHEME CARBONATICE 

RS 8 0,35 0,25 0,4 2 45 45 3 79 5 16 Arenit fin 88/12 10/2 GRESIE SUBLITICĂ 

RS 9 0,6 0,4 0,4 3 85 10 2 20 50 30 Arenit grosier 64/36 32/4 ARCOZĂ 

RS 10 12 0,9 1,8 5 15 45 25 7 28 65 Rudit mediu 70/30 12/18 CONGLOMERAT POLIMICTIC 

RS 11 4 1,9 1,3 3 80 15 2 9 14 77 Rudit fin 85/15 3/12 CONGLOMERAT POLIMICTIC 

RS 12 17 0,3 2,2 1 85 24 0 70 7 23 Arenit mediu 75/25 4/21 GRAYWACKE LITIC 

RS 13 0,5 0,25 0,35 2 40 55 3 71 12 17 Arenit grosier 65/35 28/7 GRESIE SUBLITICĂ 

RS 14 0,5 0,29 0,34 3 37 57 3 65 5 30 Arenit grosier 80/20 3/17 GRAYWACKE LITIC 
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Fig. 48 Diagramele ternare QFL cu proiecția grafică a probelor microconglomeratelor, arenitelor și hibride de pe văile 
Putna, Milcov și Râmnicul Sărat (conform proiecțiilor în diagrama ternară QFL, după Pettijohn, 1972 

și tetraedrică, după Mount, 1985) 
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de 60-80% și sunt de proveniență metamorfică (cuarțitele și șisturile cu mică), vulcanică (andezite, rio-

dacitite) și sedimentară (fragmente carbonatice). Liantul este reprezentat prin ciment carbonatic, 

respectiv matrice argiloasă.  

Gresie sublitică PU 2 , RS 2, RS 4, RS 8, RS 13 

Cuarțul apare în proporție de aproximativ 90%, sub formă de particule subangulare și subrotunjite, cu 

incluziuni dispuse paralel. Feldspații sunt foarte rari, nu depașesc 4%. Dintre aceștia cei plagioclazi (2%) 

au conture angulare, cu macle albit și uneori zonați și prezintă incluziuni de granat. Litoclastele (16 - 

20%) provin din roci metamorfice (filite, cuarțite), vulcanice (andezite) și sedimentere (micrite, 

silicolite, ooide, foraminifere, plăci de echinide). Liantul este reprezentat de o matrice argiloasă. 

Micele - musovit. Minerale autigene: clorit şi glauconit, minerale grele: granat şi sfen.   

Wacke litic  PU 22, PU 34, RS 14 

Cuarțul apare în proporții ce variază de la 25 la 40%. Feldspații sunt în inferioritate cu proporții 

cuprinse înte 10 și 20%. Majoritatea sunt plagioclazi cu macle polisintetice, cu conturele sunt 

predominant subangulare. Se disting două populații: proaspătă și alta alterată. Litoclastele sunt 

majoritare cu procente ce variajă în jurul a 50%. Compoziția acestora indică o arie sursă de 

proveniență vulcanică (andezite, rio-dacite) și subordonat metamorfică (cuarțite și șisturi cu mică). 

Liantul reprezentat de o matrice argiloasă (clorit?!), și ciment carbonatic. Glauconit prezent. Mice 

sunt puternic deformate.  

Graywacke  RS 6, RS 12 

Cuarțul atinge proporții între 55 şi 70%, sortare moderată și ocazional oxidări periferice. Feldspatul 

plagioclaz (albit) uneori cu grad avansat de oxidare periferică și contur angular. Microclinul se 

prezintă proaspăt. Litoclastele sunt vulcanoclaste (andezite), sediclaste (micrite, sparite, silicolite, 

siltite, ori glauconit resedemintat). Micele sunt de tipul muscovitului şi biotitului cu grade diferite de 

deformare. Liantul este dominat de matricea argiloasă, rar cimentări de calcit sau silicioase. Minerale 

autigene: glauconit, sericit, clorit şi hematit. Minerale grele: granat şi apatit. 

Subarcoză PU 38, MI 1, MI 3, MI 10, MI 11 

Cuarțul în proporție de 70%, în care predomină granulele monocristaline (65%) cu extincție netă și 

frecvente incluziuni minerale neorientate. Feldspații sunt în proporție de 13% în cadrul acestora 

recunoscându-se cei plagioclazi cu macle polisintetice și microclinul. Litoclastele sunt reprezentate 

într-o proporție destul de redusă și indică proveniență vulcanică (andezite?!) și sedimentară (claste 

mâloase/argiloase intraformaționale). Liantul - masă argiloasă, secundar se remarcă cimentul calcitic 

bazal și de pori. Minerale grele cu dispunere liniară și opace (neidentificate) posibil particule de 

cărbuni. 

Arcoze MI 9, RS 1, RS 5, RS 9 
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Cuarțul în proporții de 20 până la 56% şi este de regulă subrotunjit şi subangular. Feldspatul. Într-una 

dintre probele analizate (RS 9) atinge 50% din volumul total al rocii dar în general are valori de 

aproximativ 30%. Frecvent alterați şi uneori zonați, cu incluziuni minerale, macle albit şi polisintetice 

cu angularitate mare și calcitizări şi caolinizări. Licoclastele de până la 14% sunt litoclastele vulcanice 

(andezitele, microandezitele), sediclastele (silicolitele, micritele şi fragmentele carbonatice) și 

metaclastele (filitelor) au o frecvență de participare mică (<3%). Liantul reprezentat de cimentul 

calcitic sparitic şi microsparitic, respectiv matrice argiloasă. Minerale autigene: clorit, glauconit, 

hematit şi sericit. Minerale grele: granat şi apatit. 

Siltit RS 3 

Cuarțul este principalul constituent, preponderent monocristalin uneori fisurat sau calcitizat periferic. 

Feldspatul este de tipul plagioclazilor proaspeti, cu contur angular. Se întâlneşte în cantități 

nesemnificative. Litoclastele sunt constituite din vulcanoclaste neidentificate şi fragmente 

sedimentare carbonatice de tipul micritelor şi siltitelor cu tendință de laminație paralelă. Nu au fost 

semnalate metaclaste. Liantul este cimentul calcitic. De asemenea fracția siltică fină reprezintă 

matricea probei şi este formată din claste silicatice. Minerale autigene: clorit. 

     
 
 

Fig. 49 Variațiile parametrilor texturali (C, Md, So și Ro) și petrografici a probelor prelevate de pe Putna. Săgeata neagră 
marchează valoarea maximă a conținutului de feldspați (proba PU 29). Analiza parametrilor texturali indică faptul că 

majoritatea probelor, începând cu jumătatea coloanei litologice, sunt relativ imature datorită gradului relativ mediu de 
rotunjime a clastelor (domină populațiile SR și SA), dar cu o sortare relativ bună. Indicele de clasticitate înregistrează valori 

mari doar pentru partea inferioară (PU 1) și superioară (PU 37) și care depășește 1 cm. 
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Fig.50 Proiecțiile grafice ale parametrilor texturali și petrografici pentru văile Milcov (sus) și Râmnicul Sărat (jos). 
Săgețiele negre marchează aceleași valori ridicate de feldspați de 55 % (MI 9) și 50 % (RS 9). Pentru ambele văi se poate 

remarca aceeși imaturitate texturală rezultată dintr-o sortare moderat/bună spre slabă și dominarea populației 
subangulare. Coloana litologică de pe Râmnic a fost probată pe o lungime de aproximativ 100 m,  ea surprinzând 

tranziția dintre mediile depoziționale de tip shallow water și deltaic, respectiv momentul ”exploziei” feldspaților și 
componentei biotice aspecte ce au permis corelarea laterală a celor trei văi. 
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7.2. Relația aria-sursă şi bazinul de sedimentare 
 

Discuții 
 
Examenul mineralogic şi petrografic detaliat al celor trei macrosecvențe care constituie partea 

median-superioară a Sarmațianului scoate în evidență câteva aspecte care devin semnificative 

pentu refacerea relațiilor dintre „aria sursă” şi „aria depozițională”.  

1) Construcția suitei examinate a fost rezultatul unor evenimente cu caracter ciclic, 

periodic, aflate sub controlul direct şi simultan al oscilațiilor de nivel eustatic, al degradării şi 

înălțării ariei sursă – extrabazinală (când devine activă) şi îngropării ei (când înceteză a mai 

funcționa) şi al aportului intermitent de sedimente (materializat în calitatea microsecvențelor şi a 

faciesurilor care le definesc); efectele pot fi, de aceea, echivoce. 

2) Aria sau ariile sursă care au alimentat bazinul, plecând de la calitatea spectrului textural, 

de la imaturitatea unora din sedimentele primare şi de la structurile care le definesc ( de ex. 

pararuditele şi graywackele) în petrotipuri definitorii pentru curgerile în masă, trebuie să fie 

acceptate ca având o poziție proximală, deci apropiate ariilor depoziționale. 

3) Abundența feldspaților (Fig. 48-50), uneori peste 50% din spectrul modal al asociațiilor 

minerale, diversitatea tipurilor de vulcanoclaste (de la andezite si andezite cu hornblendă, la tufuri 

(?) şi rio-dacitice) pledează, fără echivoc, provenineța lor din foste roci vulcanice aflate în 

proximitatea ariei de sedimentare. 

4) Nu există argumente pentru suita studiată prin care să acceptăm fenomene vulcanice 

explozive, de tip pyroclastic fall (cenuşi şi, respectiv, tufuri).  

5) Intervalul studiat, aşa cum am citat mai sus, în „cercetări anterioare” se situează în 

termenii vârstelor absolute acum 12,5-10,5 mil. ani (Mațenco et al., 2004), în Sarmațianul mediu și 

superior se constituie ca o parte din depozitele de tip „wedge-top” (Tărăpoancă et al., 2004, 

Leveer, 2007). În această perioadă evenimente vulcanice erau inițiate, dar nedesăvârşite în 

Călimanii de Nord (areal extrem de depărtat de bazinul luat, de noi, în discuție). Şi, chiar dacă 

scădem vârsta Sarmațianului la 8,5-7 mil ani (Panaiotu et al., 2007) pe scara evenimentelor 

vulcanice mai apar, doar erupțiunile din Gurghiu (şi, oricum, mai noi decât intervalul studiat de noi; 

Fig. 51). 

6) Natura vulcanoclastelor investigate (feldspații zonați, cuarțul corodat, andezitele cu 

hornblendă, riodacitele etc....), poziția lor în suită (aproape continuă, din bază spre top) şi 

caracterul lor dual, atât în stare proaspătă, ca elemente cu grad ridicat de angularitate, dar şi în 

stare alterată (calcitizări, argilizări, oxidări) vin să susțină legătura cu o sursă mai veche, şi plasată 

în proximitatea bazinului. Această sursă a funcționat, dar azi nu mai este activă şi nu mai este 

vizibilă. Ea trebuie acceptată ca o formă de manifestare a magmatismului (vezi litoclastele 
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Fig. 51. Delimitarea sarmațianului, evenimentele eruptive neogene din Carpații Orientali și caracteristicile lor petrografice, după Vasiliev et al., 2007;  

Andreescu, 2008 și Pécskay et al., 2004; cu modificări. 
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microdioritice) intrusiv, subvulcanic şi a vulcanismului efuziv, bimodal (neutru şi acid, neconfirmat, 

încă, cel bazic – nu s-au găsit piroxeni, olivină, iar plagioclazii nu sunt labrador) materializat în lave 

cu texturi fluidale sau masive, fragmentate şi redistribuite prin oscilațiile periodice de nivel şi 

regimul hidrodinamic activ (în mediul acvatic limitrof, se formau ooide). 

În acest context, însă, sau într-un astfel de cadru, coborârea vârstei „magmatitelor şi 

vulcanitelor sursă ne conduce, mai jos, la nivelul Badenianului (12,5-13,5 mil. ani, Mațenco 2003, 

Vasiliev, 2004, Seghedi, 2005)  când fenomene explozive sunt de multă vreme şi unanim 

recunoscute: calitatea produselor cunoscute până acum este, însă, una a cenuşilor rio-dacitice 

(tufurile de Slănic etc. ). Şi, deci, expresia, fără echivoc, a unui vulcanism exploziv cu produse de 

tip pyroclastic fall. 

7) Contaminarea apelor cu gaze nocive, furtunile periodice şi destabilizările mecanice pe 

un substrat înclinat au determinat moartea în masă a bivalvelor (în special) facilitând conservarea 

lor în trei stări structurale diferite: nivele ritmice, ordonate, aglomerări nestructurate, înglobări în 

argile (mud-flow-uri).    

După aceste multiple echivocuri şi semne de întrebare în căutarea plasării sursei sau 

surselor  vulcanice în sensul său cel mai larg implicăm 2 ipoteze: 

a) existența unui arc vulcanic cu manifestări bimodale în spațiul situat la nord de „aria 

depozițională” a Sarmațianului inferior, declanşat prin şi îngropat după mişcările tectonice care au 

antrenat şi spart cruste (depozitele avantfosei  şi, probabil, nu numai) acum 11-13 mil. ani (vezi 

Mațenco, 2003); ar putea fi acesta un alt episod magmatic, intrusiv si efuziv, exondat si devenit 

activ, după manifestările explozive badeniene cu pyroclastic fall; 

 b) dar, subțierea crustei şi crăparea ei în zona de „fore bulge” a bazinelor de foreland, pe 

fondul unei paleomorfologii a bazinului, urmată de înălțare (corelată cu oscilații negative a 

suprafeței Neo-Tethysului (Jipa, Olteanu, 2005) a acesteia, ar fi putut antrena, din astenosfera 

subiacentă, produse magmatice şi manifestări vulcanice; se ştie, rifturi intracratonice se cunosc la 

nivelul Platformei Moesice. 
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Capitolul 8. Evoluții sedimentologic – schița unui model de facies 122/125 

 
În urma analizei secvențiale, coroborată cu cea tafonomică și modală s-a ajuns la un 

scenariu ce propune 3 momente de evoluție după cum urmează: 

Macrosecvența inferioară (I). Sarmațian inferior 

În Sarmațianul inferior nivelul mării a început să crească fapt ce a declanșat instaurarea cortegiului 

transgresiv (TST), în care se depun depozitele de tip deep sea (peste 200 m), cu acumulări în 

partea superioară a pantei (upper slope) (Planșa 18.). Pentru zona centrală a studiului, valea 

Milcovului, Sarmațianul inferior a funcționat ca un sector mai ridicat, deoarece au fost găsite 

câteva corpuri microconglomeratice interpretate în terminii canalelor și lobilor proximali, de 

dimensiuni mici, formate pe fondul instabilității tectonice locale. Sursa materialului clastic au 

constitui-o depozitele din pânzele cutate și parțial exondate, cu conținut de marne și gresii 

cuarțoase (ex. Pânza de Tarcău). Caracteristicile paleotopografice bazinale rezultate din prezența 

nodulilor de sulfați sugerează posibilitatea unui bazin cu praguri, de tipul celor de diluție, anoxice, 

consecință a ridicării/cutării submerse a Moldavidelor, respectiv al unui sistem de curenți acvatici 

specifici ce au determinat apariția acestor faciesuri.  

La sfârșitul Sarmașianului inferior, se remarcă o schimbare a raportului dintre fracția 

lutitică și cea arenitică, fapt ce marchează un moment de stabilitate scurtă în care succesiunea de 

cupluri foarte subțiri a fracțiilor menționate, prezintă aspectul unei agradări pe fondul unei 

stabilități tectonice sau creșterea foarte ușoară a aportului sedimentar. Moment marcat de 

instaurarea cortegiului de tip high-stand (HST).  

Macrosecvența mediană (II). Sarmațian mediu-superior 

În Sarmațianul mediu se inițiază procesul de regresiune în care se formează depozite de rampă 

(vezi capitolul 5) de tipul celor de shallow water – litoral/șelf în care se depun depozite 

predominant arenitice. În cadrul acestuia rata înalțării nivelului relativ al mării este depășită de 

creșterea în intensitate a mișcărilor tectonice și declanșarea subsidenței cu o rată de acumulăre 

din ce în ce mai mare. La acest nivel cronostratigrafic se sesizează o sedimentare omogenă pe 

toate văile analizate în care specificul acumulărilor este dat de apariția explozivă a componentei 

biotice, în prezența bivalvelor de tip Mactra, în faciesuri hibride și cu structuri ce exprimă 

momentele de enegrie bazinală și influențele extriseci ale factorilor climatici (vezi capitolul 6). 

Caracteristicile paleoclimatice bazinale din această perioadă rezultate în urma analizei asociațiilor 

de bivalve sugerează un bazin parțial închis, cu apă salmastră (Olteanu și Jipa, 2006), consecință a 

izolării incipiente a Bazinului Dacic, și prin extensie a Bazinului Focșani, ce a determinat apariția 

faciesurilor mixte cu componentă siliciclastică și carbonatică.  
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În Sarmațianul mediu-superior semnalăm apariția vulcanoclastelor de tipul andezitelor, 

riodacitelor etc. și care ridică problema provenienței, din moment ce calitățile lor texturale (inițial 

cu dimensiuni arenitice apoi ruditice – Sarmațian superior, angularitate ridicată)  indică imaturitate 

relativ avansată și aspecte petrografice inedite (prospețimea feldspaților, lipsa tufurilor etc...vezi 

capitolul 7). 

Macrosecvența superioară (III). Sarmațian superior 

Apariția corpurilor cu microconglomerate şi depozite grezoase în partea superioară a 

Sarmațianului se explică printr-o regresiune forțată a nivelului relativ al mării și instaurarea 

cortegiului low stand (LST). Succesiunea continuă pe o grosime de mai bine de 300 m a acestora 

poate fi o consecință a tectonicii locale, marcată de o subsidență activă și o înălțare a ariei sursă, 

dar și astronomic cu caracter ciclic (Vasiliev et al., 2004). În acest context sedimentarea este 

caracterizată prin acumularea de depozite de tip deltaic cu canale și câmpii aluvialte sensu Olariu și 

Bhattacharya (2006), vezi capitolul 5. Macrosecvența este delimitată în top de o suprafață 

neconformă subaeriană (de tip SB - subaerial unconformity) în prezența unor soluri relicte, ca 

urmare a exondării bazinului și instaurării condițiilor de alterare. 

Tot acum menționăm creșterea cantitativă și calitativă a particulelor vulcanice ce se 

mențin în sedimentare continuă și care pledează pentru  plasarea unei arii sursă relativ proximal, 

inexistentă în peisajul actual (vezi capitolul 7). 

 

 

CONCLUZII 

În intenția de a elabora un model de facies pentru zona de foreland dezvoltată la contactul cu 

Carpații Curburii, pe flancul vestic al Bazinului Focșani, s-a demarat studiul în cauză concentrat pe 

detalierea faciesurilor din cadrul secvențelor sedimentare sarmațiene din deschiderile naturale 

grefate pe râurile Putna, Milcov și Râmnicul Sărat, din perimetrul localităților Sările, Reghiu și Jitia. 

Depoitele investigate aparțin unității structurale a avanfosei carpatice, și se constituie în depozite 

neogene (Miocen mediu) acumulate într-un bazin de foreland aflat în regim compresional.  

În urma analize secvențiale au fost decelate un număr total de 31 faciesuri, dintre care 21 

siliciclastice și 10 mixte. 

Analiza de facies a permis separarea pe criterii granulometrice, structurale, procesuale și 

depoziționale a faciesurilor cu componentă ruditică (GyS), arenitică (S), cuplurilor de tip 

arenit/lutit (cupluri SF) sau lutit/arenit (cupluri FS), respectiv faciesuri lutitice (F). Caracterul 

asocierii faciesurilor (secvențe de facies) a permis reconstituirea geometriei corpurilor 

sedimentate, respectiv a arhitecturilor și ierarhizarea acestora în ordine de mărime și geneză în 

micro-, mezo-, macro- și megasecvențe. 
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Succesiunea celor trei macrosecvențe, inferioară, reprezentată prin acumulări de depozite 

predominant siliciclastice silto-lutitice, alcătuită din arhitecturi cu mezosecvențe de lobi cu aspect 

de pânze mâloase și canale nisipoase, medie, reprezentată prin acumulări în care nota dominantă 

o dețin barele arenitice în alternanță cu canale sau acumulări haotice de bioclaste specifice 

mediilor shallow water și superioară, alcătuită din arhitecturi de tip delta front, lobes/bars stau la 

baza megasecvenței depoziționale sarmațiene. 

Asocierea macrosecvențelor argumentează o evoluție pe fond inițial transgresiv cu 

instaurarea mediilor de apă adâncă, urmată de un highstand – în sectoare cu apă puțin adâncă, 

apoi forțat regresiv – de sisteme cu influențe aluviale care s-au impus progresiv. Controlul acestei 

megasecvențe a presupus schimbarea raportului spațiului disponibil/aport de sedimente de 

sedimente (progresiv crescătoare). Partea bazală a megasecvenței corespunzând unui set de 

(para)secvențe agradaționale, iar cea superioară unuia progradațional, dezvoltate probabil pe 

fondul unei evoluții de ordinul II, transgresiv-regresivă, cu control mixt, tectonic și posibil eustatic.  

Asociațiile de fosile identificate pe cele trei văi ca aparținând Sarmațianului au fost clasificate 

pe criterii stratonomice, tafonomice și hidrodinamice în faciesuri ca fiind de tip autohton 

(acumulare in situ), parautohton (care au suferit o ușoară deplasare - tractive) și alohton 

(acumulări aditive). Distribuția acestora într-un profil longitudinal se corelează direct cu gradientul 

batimetric și față de poziția bazei valurilor de vreme bună și de furtună, fapt ce a permis o 

reconstrucție paleoambientală. Datorită gradului de dezarticulare foarte avansat, a structurilor 

preponderent masive, și a omogenității asociațiilor de bivalve depozitele sunt considerate a fi 

formate în timp scurt, și în condiții ce au permis sortarea particulelor (pe considerentul 

echivalenței densității) și îngroparea relativ rapidă a acestora, fie pe plaja emersă (ca lumașele), 

fie pe cea submersă, relativ proximal față de linia țărmului. În cazul faciesului cu bivalve articulate 

e posibil ca formarea acestuia să fie pus pe seama unei extincții în masă (determinată de un 

eveniment catastrophic, posibil contaminarea cu noxe, vezi capitol 7) sau în medii protejate, de 

tipul golfurilor barate.   

Faciesurile în care s-a remarcat o stratificație paralelă a bivalvelor dezarticulate, dispuse cu 

concavitatea spre baza litonului, în șiruri simple sau în cupluri cu gresii, sunt probabil răspunsul la 

prezența curenților de tip longshore, fapt ce a imprimat bivalvelor o orientare și dispuenre 

preferențială. Acumulările masive de bivalve dezarticulate, în care fracția siliciclastică 

înregistrează uneori valori foarte reduse, s-au acumulat pe plajele emerse, ca răspuns la factorii 

extriseci precum furtunile ce au putut determia transportarea și depunera aditivă a bivalvelor în 

medii limitrofe celor în care trăiau. Prezența bivalvelor în proporții reduse, înglobate într-o matrice 

arenitică și în contact cu particule de dimensiuni ruditice, în ambianțe canaliforme, indică situații 

de remaniere și depunere sub impulsul unor curgeri dense concentrate sau chiar debritice. 
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Analiza modală a secțiunilor subțiri selectate a pus în evidență zece categorii petrografice în 

care microconglomeratele și arcozele sunt dominante, iar gresiile sublitice, graywacke, gresiile 

alochemice și siltitele subordonate.  

Dintre litoclaste a fost semnalată prezența sediclastelor (gresiilor cuarțoase, a biomicrite,  

siltitelor calcaroase), metaclastelor (cuarțite, cuarțite negre, filite, milonite, granite cu myrmekite) și 

vulcanoclastelor (andezite cu hornblendă, andezite, riolite și microdiorite). Calitatea aspectelor 

texturale (grad de angularitate ridicat, dar și alterări) și structurale (structuri masive, neorganizate 

rezultat al curgerilor dense concentrate sau debritice), abundența feldspaților (uneori peste 50%) 

și natura vulcanoclastelor reprezintă aspecte care susțin legătura cu o sursă plasată în 

proximitatea bazinului, posibil la nord de  „aria depozițională” și care a funcționat în regim dual 

(magmatism și vulcanism efuziv). 
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