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Introducere 

Lucrarea de față prezintă date referitoare la nannoplanctonul calcaros fosil identificat în 

depozitele Depresiunii Getice din intervalul stratigrafic Eocen superior – Sarmațian, din arealul 

delimitat la vest de râul Jiu și la est de râul Olt. Studiul a avut la bază analizele litologice și de 

nannoplancton efectuate în laborator pe eșantioanele prelevate din carote și din probe de sită 

obținute din sondele forate de PETROM. Au fost cercetate 5 aliniamente care includ forajele din 

arealele studiate, situate în domeniul vestic al Depresiunii Getice. Studiul asociațiilor de 

nannoplancton calcaros a permis realizarea unei imagini de detaliu a stratigrafiei regiunii 

studiate. 

Obiectivele acestei lucrări sunt: 

 prezentarea, pentru prima dată a speciilor şi a asociațiilor de nannoplancton întâlnite în 

depozitele din arealul amintit. Nannoplanctonul calcaros este termenul folosit în mod 

uzual pentru un grup de organisme unicelulare marine, încadrate la Phylum Haptophyta, 

a căror celulă este acoperită de minuscule plăci calcaroase. În urma procesului de 

fosilizare din întregul organism rămân doar plăcile calcaroase, a căror formă și mărime 

diferă de la specie la specie. 

 stabilirea vârstei formaţiunilor cenozoice, precum şi precizarea limitelor Eocen/Oligocen 

și Oligocen/Miocen pe baza studiului nannoplanctonului calcaros fosil. În acest scop s-a 

urmărit formarea de zone de nannoplancton pe intervalul stratigrafic Eocen inferior – 

Miocen mediu. Aceste zone sunt indicate în toate cele patru aliniamente studiate în cadrul 

tezei de doctorat, realizând-se corelarea depozitelor cenozoice din arealul amintit.   

 realizarea de interpretări paleoecologice pe baza nannoplanctonului identificat, datorită 

faptul că aceste organisme reacționează sensibil la schimbările de mediu. Studiul 

asociațiilor a permis observarea schimbărilor de mediu (temperatură, salinitate, cantitatea 

de nutrient) din intervalul stratigrafic Eocen – Sarmațian. 

 aprofundarea studiilor taxonomice asupra genurilor şi speciilor nannofloristice 

identificate în depozitele sedimentare din arealul amintit. Prezentarea genurilor a avut la 

bază clasificarea realizată de Young & Brown (1997), speciile fiind prezentate în ordine 

alfabetică. 
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Istoric 

Termenul de ,,Provincie Getică” a fost folosit în 1907, pentru prima dată, de Mrazec și 

Teisseyre, pentru a caracteriza zona de sedimentare din fața Carpațiilor Sudici între râurile 

Dâmbovița și Olt (Pestrea 1999). Mrazec și Popescu – Voitești vor defini, în 1914, Depresiunea 

Getică ca unitate geostructurală delimitată de râul Dâmbovița la est, de linia de joncțiune dintre 

Carpați și Balcani, la vest , la nord de Cristalinul Carpaților Meridionali (,,Munții Getici”) iar la 

sud de Dunăre (Săndulescu 1984). 

Mrazec, în 1932, clasifică depresiunile externe ale Carpaților din România, considerând  

câmpia Română și Depresiunea Getică ca făcând parte din Depresiunea Pericarpatică formată în 

Neogen (Pestrea 1999). 

În 1965, Oncescu consideră Depresiunea Getică un bazin de sedimentare configurat prin 

scufundarea părții sudice a cristalinului carpatic și umplerea acestuia cu sedimente senoniene, 

paleogene și neogene (Pestra 1999). Săndulescu (1984) consideră Depresiunea Getică ca o 

prelungire a Molasei și a Avanfosei din fața Carpaților Orientali, în sudul Carpaților Meridionali. 

Noile studii geotectonice realizate de Răbăgia, Roban și Tărăpoancă (2011) definesc 

Depresiunea Getică ca un bazin „pull – apart” format între marginea nordică a Platformei 

Moesice și Carpații Sudici. 

Cele mai vechi lucrări stratigrafice datează de la sfârșitul secolului XIX începând cu 

Grigore Ștefănescu (1870 - 1894), urmat de Bittner (1884), de Fontannes (1886), de Sabba 

Ștefănecu (1896, 1897) și de Popovici – Hațeg (1896 – 1898). La începutul secolului XX, 

Murgoci (1905 – 1908) studiază depozitele terțiare din Sudul Carpaților Meridionali, iar în 1923 

publică împreună cu Popescu – Pache și Ionescu – Argetoaia o monografie privind Cuaternarul 

din Oltenia. De asemeni, menționăm studiul publicat de  Ionescu – Argetoaia în 1916 privind 

Tortonianul fosilifer din județul Vâlcea și cel privind Pliocenul din Oltenia care a apărut 1918 

(Mihăilă et al., 1967, Bercia et al., 1968). În 1935 Popescu Voitești publică o lucrare 

monografică despre structura geologică și evoluția morfologică a zonei de nord a Olteniei. 

Acesta a acordat o atenție deosebită depozitelor paleogene și în special depozitelor numulitice 

(Huică 1977, Bombiță et al. 1980). Filipescu (1942) publică o lucrare privind cercetările 

stratigrafice din nord – vestul Olteniei, în care acordă o atenție deosebită depozitelor badeniene 

și sarmațiene (Huică 1977). 
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Începând cu anul 1944, depozitele cenozoice ale Depresiunii Getice vor fi obiectul a 

numeroase studii de cercetare biostratigrafică ce au contribuit la cunoașterea în detaliu a 

formațiunilor geologice din vestul Depresiunii Getice. Pe această linie se înscriu lucrările 

publicate întreprinse de: Hristescu (1944), Oncescu și Joja (1952), Stoica (1952), Popescu 

Grigore (1954, 1955), Liteanu și Bandrabur (1954), Marinescu (1959, 1964, 1966), Ilie (1964), 

Niță Tătărâm (1964, 1968, 1975), Huică (1977), Bombiță, Elena Bratu, Jana Ion și Gheța (1980), 

Marinescu și Teodorescu (1987), Rusu, Melinte, Popescu și Ștefănescu (1996), Roban și Melinte 

(2005), Senel, Mărunțeanu, Macaleț, Meulenkamp și von Vogt (2006). 

În industria de petrol, anii 1940 – 1950 reprezintă momentul realizării primelor lucrări de 

prospecțiune a depozitelor sedimentare prin foraje şi a descoperiri primelor zăcăminte de 

hidrocarburi. Pentru Depresiunea Getică, perioada de vârf a activității de cercetare a fost între 

anii 1950 – 1960, când au fost puse în evidență structuri productive importante atât prin 

dimensiuni cât şi prin volumul rezervelor de hidrocarburi. Dintre zăcămintele situate între râurile 

Olt și Jiu menționez: Ţicleni (1954), Grădiștea (1956), Bâlteni (1957), Bustuchini (1959), Alunu 

(1959), Târgu Jiu (1959), Prigoria (1960), Colibaşi (1961). După anul 1970 numai două structuri 

importante au fost descoperite şi anume Românești (1970) şi Vladimir – Totea (1984). 

Prima mențiune a unor resturi de organisme cu origine incertă au fost semnalate de 

Murgeanu în anul 1931, în depozitele flișului cretacic de pe valea Prahovei. Acestea au fost 

considerate ca fiind embrioni de Lagena colomii, studiate de Lapparent (1931), fiind ulterior  

atribuite genului Nannoconus Kamptner (1931). 

Filipescu (1932) realizează primul studiu de nannoplancton în care sunt prezentate speciile 

eocene din familia Discoasteridae și a unor specii de „coccolithe” senoniene din Flișul 

Carpaților Orientali, dintre valea Teleajenului și valea Doftanei 

 În 1959, Filipescu și Hanganu studiază Discoasteridae-le din nord – vestul Olteniei, și 

descriind 18 specii și trei noi varietăți. 

Studii privind stratigrafia depozitelor Depresiunii Getice, bazate pe nannoplancton au fost 

efectuate de Gheța (1975, 1980, 1986), Mărunțeanu (1992, 1998, 2006) și Melinte (2005).  

În industria de petrol, în cadrul Laboratorului Geologic, pentru depozitele sedimentare 

din Depresiunea Getică la vest de râul Olt, s-au efectuat un număr redus de analize de 

nannoplancton. Aceste analize efectuate între anii 1982 – 1995 de către un colectiv format din: 

Rosenberg, Dicea și Ionescu sunt prezentate în rapoarte nepublicate, aflate în arhiva Institutului 
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de Cercetări și Proiectări Tehnologice – Câmpina. Ultimele studii de nannoplancton pentru 

depozitele cenozoice, la vest de râul Olt s-au efectuat în perioada 2011 – 2016, studii la care 

autorul acestei teze a avut un rol important. 

 

Capitolul 3. Proveniența materialului studiat, metoda de preparare și de  

analiză 

3.1 Aliniamentele studiate. 

Acest studiu se bazează pe analize de nannoplancton din eșantioanele ce provin din 

carotele mecanice și din probele de sită recuperate din forajele săpate de către OMV PETROM, 

în arealul situat între râurile Olt și Jiu din Depresiunea Getică. 

Au fost selectate 4 aliniamente în vederea studiului asociațiilor de nannoplancton, din 

intervalul stratigrafic Eocen inferior – Sarmațian  (Fig. 3.1.1). Eșantioanele analizate sunt în 

general reprezentate din punct de vedere litologic de roci pelitice (marne, argile, argile 

calcaroase și calcare), dar și de conglomerate sau paraconglomerate, din matricea cărora s-au 

efectuat analize. 

Arealele selecționate pentru cele 4 aliniamente de sonde sunt: 

- aliniamentul A 1: Măgura Slătioarei, Horezu, Folești și Govora; 

- aliniamentul A 2: Târgu Jiu, Budieni, Scoarța, Colibași, Negoiești, Prigoria și 

Zorlești;  

- aliniamentul A 3: Bustuchini, Logrești, Grădiște, Românești, Zărnești – Lăpușata, 

Sinești, Dăiești și Băbeni; 

- aliniamentul A 4: Peșteana, Bâlteni, Țicleni, Bărbătești, Socu, Vladimir, Totea, 

Colțești, Hurezani, Rădinești, Pârâieni, Tetoiu, Zătreni, Dejoiu și Mitrofani. 

Cele mai vechi depozite au fost identificate în aliniamentul A 1, pe arealul Govora, 

acestea fiind de vârstă Eocen inferior. Depozitele de vârstă Eocen mediu și superior au fost 

traversate de forajele de pe aliniamentele A 1, arealele Măgura Slătioarei, Folești și Govora și în 

segmentul estic al aliniamentului A 3 format din arealele Zărnești - Lapușata, Românești și 

Băbeni. 

Intervalul stratigrafic  Acvitanian –  Burdigalian a fost identificat în forajele din toate 

aliniamentele studiate, în timp ce depozitele badeniene formate din cele patru unități 

litostratigrafice(Tufurile și Marnele cu Globigerine, Evapoeite, Șisturile cu Radiolari și Marnele  
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cu Limacina) au fost studiate pe arealele Colibași (aliniamentul A 2) Bărbătești și Totea 

(aliniamentul A 4). 

  Depozitele sarmațiene au fost datate pe baza asociațiilor de nannoplancton obținute din 

probele de pe arealele aliniamentului A 3 (Bustuchini, Sinești, Grădiște și Băbeni) și de probele 

recuperate de pe arealele aliniamentului A 4 (Peșteana, Bâlteni, Rădinești, Pârâieni, Tetoiu și 

Mitrofani).  

Forajele alese pentru acest studiu sunt considerate ca fiind reprezentative pentru fiecare 

sector în parte. Au fost selectate 80 foraje, fiind analizate un număr de 400 carote mecanice și 75 

de probe de sită. 

Studiul datelor din această lucrare se axează pe analiza asociațiilor de nannoplancton identificate 

în eșantioane prelevate din carotele mecanice și probele de sită din arealul Depresiunii Getice 

cuprins între valea Jiului, la vest și valea Oltului, la est.  

 

3.2 Metoda de preparare 

Studiul a inclus o serie de etape de lucru, după cum urmează: 

- selectarea, identificarea carotelor mecanice pentru fiecare structură și scoaterea lor din litotecă; 

- prelevarea eșantioanelor și fotografierea acestora, pentru a fi introduse în baza de date a 

Laboratorului Geologic;  

- descrierea litologică atât a carotelor cât și a probelor de sită;   

- sfărâmarea a 10 g din eșantionul propus pentru prelucrare, în bucăți mici (< 5 mm); 

- fierbere cu perhidrol (H2O2) a probei sfărâmate timp de 20 minute, în scopul de a înlătura 

materia organică din eșantion, folosind 25 ml de perhidrol; 

- spălarea reziduului obținut cu apă distilată (200 – 500 ml) pentru înlăturarea perhidrolului. 

Pulberea este pusă pe hârtie de filtru, într-o pâlnie de sticlă, peste care se toarnă apă distilată în 

mod repetat; 

- pulberea spălată se pune într-un pahar Berzelius, peste care adăugăm 50 ml apă distilată. 

Această dispersie este supusă ultrasonării timp de 1,5 – 3 minute, în vederea separării 

materialului fosil, respectiv al coccolithelor de fracțiunea minerală. Aparatul folosit este produs 

de marca Fritsch, din Germania;  
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- ultrasonarea este urmată de îndepărtarea materialului grosier al dispersiei după care se lasă la 

decantare timp de 10 – 15 minute. În acest timp are loc concentrarea materialului fosil în partea 

inferioară a paharului Berzelius. Apoi se îndepărtează zona ,,limpede” a dispersiei; 

- următoarea operațiune este pipetarea pe o lamă de sticlă a câteva picături din dispersia rămasă, 

apoi uscarea acesteia și acoperirea lamei cu o lamelă, care se fixează cu ajutorul balsamului de 

Canada. În final acest preparat este “copt” pe o plită timp de 45 minute. 

Astfel, preparatele obținute sunt analizate la microscopul cu lumină transmisă (Olympus 

BX 51), cu putere de mărire de 1000X și 1250X. Taxonii de nannoplancton observați sunt 

fotografiați cu nicolii în cruce sau cu nicolii în paralel, uneori cu compensator de lumină λ, apoi 

fiind efectuate interpretările calitative şi cantitative ale asociațiilor de nannoplancton calcaros 

(abundența absolută și dominanță generică, dar și specifică). 

Pentru realizarea interpretărilor paleoecologice s-au efectuat analize semicantitative a 

asociațiilor fosile. În acest sens, pentru fiecare preparat au fost numărați 300 de taxoni autigeni și 

alogeni (Ćorić & Hohenegger, 2008; Auer et al., 2014). 

 

Capitolul 4. Evoluția Depresiunii Getice 

Depresiunea Getică reprezintă o avanfosă formată în fața Carpaților Meridionali și care se 

întinde din zona văii Târgului, din est, până la Dunăre, în vest. Limita sudică este dată de Falia 

Pericarpatcă care o delimitează de Platforma Valahă, pe direcția Gura Șuții – Bibești – Drobeta 

Turnu Severin (Mutihac et al., 2004). 

 Această avanfosă s-a format datorită forțelor de compresiune din faza Laramică, 

sedimentarea cuverturii post tectonice începând din timpul Cretacicului superior în intervalul 

Campanian – Maastrichtian (Melinte, 1996, Răbăgia & Mațenco, 1999, Roban, 2008) şi a 

continuat până la sfârşitul Pliocenului (Mutihac & Ionesi, 1974; Mutihac et al., 2004). Depozitele 

terțiare acumulate sunt de molasă, la care se adaugă intercalații de calcare, cărbuni, evaporite 

(anhidrite, sare) şi tufuri, care în total depășesc 4000 m grosime. Depozitele se dispun discordant 

şi transgresiv peste sedimentele jurasice, cretacice și peste fundamentul cristalin al Carpaţilor 

Meridionali, în partea nordică a Depresiunii Getice și peste depozitele sedimentare badeniene și 

sarmațiene ale Platformei Valahe, în parte sudică.  

 Sedimentele Cretacicului superior sunt predominant grosiere formate din conglomerate, 

gresii și alternanțe de gresii cu marne și argile. Grosimea acestora pe rama nordică a Depresiunii 
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Getice este între 1000 și 1500 m. Limita Maastrichtian/ Paleocen a fost remarcată în aria central 

– nordică a Depresiunii Getice (arealul văilor Olănești și Cheia), pe baza asociațiilor de 

nannoplancton obținute din formațiunea Marnelor de Căciulata (Gheța în Popescu et al., 1971, 

Gheța în Bombiță et al., 1981, Melinte, 1996). 

Depozitele acumulate în timpul Paleogenului au caracter de cuvertură post tectonică, 

indicând o perioadă de calm tectonic pentru Depresiunea Getică (Mutihac & Ionesi, 1974). 

Grosimea sedimentelor din intervalul Paleocen – Eocen, din aria văilor Otăsău și Vâlsan este de 

1500 m, depozitele fiind reprezentate de faciesuri litorale, formate din conglomerate și gresii cu 

intercalații de marne (Mutihac și Ionesi, 1974; Mutihac et al., 2004; Roban, 2008). La sud de 

aliniamentul localităților Râmnicu Vâlcea – Stoenești – Măldărăști – Slătioara – Bumbești – 

Tărgu Jiu depozitele eocene se dezvoltă într-un facies de larg, reprezentate litologic de marne și 

argile, cu intercalații de gresii și calcare argiloase (Mutihac et al., 2004). Un astfel de facies a 

fost întâlnit în probele recuperate din forajele săpate pe arealele Govora și Folești la adâncimi de 

peste 2000 m.  

Sedimentele oligocene, prezente pe rama nordică a Depresiunii Getice, au grosimi ce pot 

depăși 1000 m. Aceste depozite se dezvoltă atât într-un facies litoral, reprezentat litologic de 

conglomerate și gresii cu intercalații de argile negricioase, cât și în facies de larg, predominant 

argilos bituminos. 

Depozitele de vârstă Acvitanian – Burdigalian inferior au grosimi, în ariile de aflorare, de 

2000 m (Roban, 2008), caracterizându-se prin diversitate litologică. Succesiunea începe cu 

conglomerate, urmate de argile și marne cu intercalații de gresii, evaporite (anhidrit și sare) și 

tufuri (Mutihac et al., 2004). 

Mișcările savice, de la sfârșitul Paleogenului și începutul Miocenului inferior au avut ca 

efect formarea a două sisteme de falii normale, determinând formarea unui bazin de tip pull apart 

(Răbăgia & Mațenco, 1999, Roban 2008). Primul sistem este localizat în sectorul vestic, pe 

marginea nordică a bazinului, faliile având direcții NE – SV, iar al doilea sistem este dezvoltat 

numai în sectorul estic, faliile având direcții VNV – ESE (Răbăgia & Mațenco, 1999). 

În timpul Burdigalianului superior sunt depuse secvențe grosiere (conglomerate și gresii) 

care alternează cu depozite mai fine (argile, marne și nisipuri), grosimea totală a acestora putând 

depăși 2500 m. 
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Începând cu Burdigalianul superior imaginea structurală este dată de prezența faliilor 

inverse care duc la formarea unor arii ridicate de-a lungul bazinului. Deformările sunt în 

principal caracterizate de formarea unui sistem de falii imbricate cu direcție VNV – ESE asociate 

cu dezvoltarea locală a bazinelor de tip piggy – back. Depozitele pre – miocene și acvitanian – 

burdigaliene au fost astfel inversate și împinse către Platforma Valahă (Răbăgia & Mațenco, 

1999). Aceste deformări sunt reprezentate de anticlinalele Ciocadia – Pițcu între valea Jiului și 

valea Gilort și Ocnele Mari – Govora – Slătioarele între valea Oltului și valea Oltețului (Bercia et 

al. 1968; Mihăilă et al., 1968; Mutihac & Ionesi, 1974).   

Depozitele badeniene se dispun peste cele de vârstă burdigaliană, grosimile cele mai mari 

sunt atinse în partea de vest și pe marginea sudică a depresiunii (500 – 600 m), în timp ce la est 

de valea Argesului, acestea dispar pe arii intinse. În zonele de margine se întâlnesc faciesuri 

grosiere (conglomerate și pietrișuri), recifale, tufuri și evaporite, în timp ce în interiorul 

Depresiunii Getice se întâlnesc faciesuri pelitice în alternanță cu tufuri și evaporite (Năstăsescu 

et al., 1968; Bercia et al., 1968; Mihăilă et al., 1968; Patrulius et al., 1968; Mutihac & Ionesi, 

1974). Faciesul din largul Depresiunii Getice este asemănător cu cel din Flișul Carpatic, fiind 

denumit de către Mutihac drept faciesul normal al Badenianului. Stratigrafia de detaliu a acestui 

facies cuprinde patru unități litostratigrafice și anume:  

- Tufurile și Marnele cu Globigerine; 

- Evaporite (argile cenușii cu lentile de sare sau cu intercalații de gipsuri); 

- Șisturile cu Radiolari; 

- Marnele cu Limacina (= Spiratella). 

Depozitele sarmațiene sunt tipice zonei de molasă, fiind reprezentate prin marne și argile 

cu lamine calcaroase în alternanțe cu gresii și nisipuri. În zonele de margine ale bazinului apar 

faciesuri grosiere reprezentate prin conglomerate și petrișuri, la care se adaugă calcare oolitice 

sau recifale. (Năstăsescu et al., 1968; Bercia et al., 1968; Mihăilă et al., 1968; Patrulius et al., 

1968; Mutihac & Ionesi, 1970). 

 

Capitolul 5. Litostratigrafia și biostratigrafia depozitelor din intervalul Eocen 

– Sarmațian, traversate de foraje 

În cadrul stivei sedimentare se remarcă două discontinuități stratigrafice majore: în 

Miocenul inferior (intraburdigaliană), determinată de mișcările savice și în Sarmațianul inferior, 



12 

 

datorată mișcărilor moldavice (Mutihac & Ionesi, 1974, Săndulescu, 1984, Răbăgia & Mațenco, 

1999, Mutihac et al., 2004, Roban, 2008). Aceste discordanțe delimitează trei cicluri de 

sedimentare după cum urmează: ciclul Paleogen – Burdigalian inferior, ciclul Burdigalian 

superior – Sarmaţian inferior şi ciclul Sarmaţian mediu – Pliocen. 

 

- Ciclul Paleogen – Burdigalian inferior. Începutul acestui ciclu de sedimentare este marcat de 

o transgresiune majoră, în care primele depozite au vârsta Eocen. 

Depozitele paleogene au extindere regională în Depresiunea Getică, dar aflorează numai 

între valea Vâlsanului şi valea Otăsăului, prezentând un facies predominant litoral. În aria de 

aflorare au fost descrise cinci formaţiuni, însumând o grosime de aproximativ 2000 m: 

Conglomeratele de Călimăneşti (Iorgulescu, 1953), Marnele de Olăneşti (B. Popescu et al., 

1976), Conglomeratele de Cheia (Murgeanu, 1941), Gresia de Corbi (Ştefănescu, 1897) şi 

Marnele de tip Pucioasa (Gr. Popescu, 1954).  

Litologia eșantioanelor paleogene prelevate din sondele forate în perimetrul Depresiunii 

Getice între râurile Jiu și Olt prezintă similarități doar cu patru dintre formațiunile enumerate și 

anume cu: Conglomeratele de Călimănești, Marnele de Olănești, Conglomeratele de Cheia și 

Marnele de tip Pucioasa. În cele ce urmează doar acestea vor fi prezentate.  

Depozitele de vârstă Miocen inferior, aferente acestui ciclu de sedimentare, traversate de 

forajele de pe aliniamentele A 1, A 2 și A 3 prezintă asemănări litofaciale cu cele descrise pe 

rama nordică a depresiunii și anume formațiunile: Gresiile de Muiereasca (Popescu et al., 1976), 

Stratele de Gura Văii (Popescu et al., 1976) și Orizontul gipsurilor inferioare (Tătărâm, 1964). 

 

Eocenul 

Depozitele eocene prezente în partea estică a regiunii analizate în acest studiu, sunt 

reprezentate atât prin depozite de facies litoral (facies conglomeratic), cât și prin depozite în 

facies de larg, predominant grezo – argilos. Acestea se dispun discordant peste formațiunile 

Cretacicului superior și peste șisturile cristaline ale Seriei de Cozia (Harta Geologică sc. 

1:200.000, Foaia Pitești, 1964; Mutihac & Ionesi, 1974).  

Conglomeratele de Călimănești (Iorgulescu, 1953) debutează cu un orizont de brecii cu 

elemente puțin rulate de dimensiuni mari, formate din rocile din zona Cristalino – Mezozoică a 

unităților Carpaților Meridionali. Spre partea superioară a formațiunii dimensiunea galeților 
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scade, crește gradul de rulare a acestora și apar frecvente intercalații de marne nisipoase cenușii 

(Mihăilă et al., 1964, Mutihac & Ionesi, 1974, Bombiță et al., 1980).  

În arealul Govora, forajul G-1 străbate pe o grosime de aproximativ 400 m o alternanță 

formată din microconglomerate alcătuite din elemente de cuarțite bine rulate, cu dimensiuni 

cuprinse între 0,5 mm și 2 cm, prinse într-o matrice marnoasă siltică și marne cenușii siltice. 

Aceste depozite au un facies asemănător părții terminale a Conglomeratelor de Călimănești. 

Vârsta acestui conglomerat a fost datată Eocen inferior pe baza unei asociații nannoplanctonice 

cu Discoaster lodoensis Bramlette & Riedel (zona NP 12, Martini, 1971). Asociația palinologică 

formată din spori și polen argumentează vârsta Eocen pentru aceste probe. 

Marnele de Olăneşti (Popescu et. al 1976), se dispun în continuitate de sedimentare peste 

Conglomeratele de Călimănești. Au o culoare cenuşiu – verzuie, sunt micafere, cu filme 

nisipoase şi cu cruste maronii. Sunt în alternanţă cu gresii curbicorticale, micafere, cenuşii – 

verzui. Au fost descrise de Murgeanu (1941b) drept „Marnele inferioare” sau de Ryer (1998) sub 

denumirea de „Formaţiunea de Olănești”.  

 Vârsta Marnelor de Olăneşti este considerată a fi Lutetian – Priabonian, pe baza 

asociaţiilor microfaunistice de foraminifere şi de nannoplancton calcaros (Bombiţă et al., 1980, 

Roban & Melinte, 2005). 

Eșantioanele provenite din forajele situate în arealele Horezu, Govora, Folești, Băbeni și 

Românești, din zona estică a perimetrului studiat, prezintă o litologie asemănătoare faciesului 

pelitic al Marnelor de Olăneşti. Conținutul în nannoplancton al acestor eșantioane este bogat, 

specific intervalului Lutețian – Priabonian, dar din acest interval stratigrafic nu au fost 

identificate zonele NP 15 Nannotetrina fulgens și NP 16 Discoater tanii nodifer (Martini, 1971).  

  

Oligocen - Burdigalianul inferior 

Depozitele din intervalul stratigrafic Oligocen – Burdigalian inferior sunt reprezentate 

atât prin sedimente în facies marginal, cât și în facies de larg.  

În arealul studiat depozitele oligocene sunt în principal pelitice reprezentate de argile și 

argile slab calcaroase cu intercalații de gresii, asemănătoare litologic cu Marnele de tip 

Pucioasa. Acestea sunt înterupte de pachete de conglomerate, asemănătoare Conglomeratelor de 

Cheia cu grosimi cuprinse între 30 și 100 m, la nivelul Rupelianului superior.  
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Marnele de tip Pucioasa au fost intens studiate, fiind descrise pentru prima dată de 

Murgeanu (1941) drept „Marnele superioare”, de Morariu şi Teodorescu (1987) sub denumirea 

de  „Şisturi disodilice”, de Ryer (1998) ca „Formaţiunea tip Pucioasa” și de Roban (2005) drept 

„Formaţiunea de Brăduleţ” (Roban & Melinte, 2005).   

 Litologic, acestea sunt reprezentate printr-o alternanţă de argile cenuşii, uneori având 

aspect bituminos - disodilic, cu filme nisipoase sau marnoase, cu gresii cu ciment calcaros sau cu 

gresii litice. Se întâlnesc mai rar gresii cuarţitice, microconglomerate şi nisipuri. 

Eșantioanele prelevate din forajele situate pe arealele: Folești (aliniamentul A 1), Băbeni, 

Românești, Zărnești – Lăpușata, Dăiești (aliniamentul A 3), Târgu Jiu, Colibași și Prigoria 

(aliniamentul A 2) și Dejoiu (aliniamentul A 4) prezintă litologii similare cu formațiunea 

Marnelor de tip Pucioasa. Analiza nannoplanctonică a acestora indcă prezența biozonelor din 

intervalul stratigrafic Rupelian – Burdigalian inferior.  

Conglomeratele de Cheia (Murgeanu 1941), reprezintă un reper litostratigrafic situat la 

vest de râul Olt cu grosimi ce variază de la câţiva metri până la 500 m, în aria de aflorare, în 

sectorul văii Cheia (Bombiță et al. 1980, Roban & Melinte, 2005).   

Roban le redenumește ,,Formaţiunea de Cheia” (Roban & Melinte, 2005), considerând-le 

a fi formate în proporţie de 80 % din prundiş şi galeţi de râu prinşi într-o matrice cu granulaţie 

grosieră.  

Eșantioane având caractere litofaciale asemănătoare cu cele ale Conglomeratelor de 

Cheia au fost prelevate din forajele din arealele Târgu Jiu, Scoarţa, Băbeni și Românești. 

Asociația de nannoplancton este săracă în număr de genuri și în număr de indivizi, specifică 

zonei Cyclicargolithus abisectus (această lucrare). 

Gresiile de Muiereasca (Popescu et al. 1976) sunt reprezentate prin roci detritice 

predominant grosiere, slab consolidate. În bază apare un orizont conglomeratic cu matrice 

nisipoasă, peste care urmează gresii şi nispuri fine, cu lentile de argilă.  

Eșantioanele provenind din forajele de pe arealele Târgu Jiu, Budieni (aliniamentul A 2), 

Băbeni, Dăiești și Românești (aliniamentul A 3), prezintă litologii similare acestei formațiuni, 

acestea fiind reprezentate prin conglomerate, ortoconglomerate cu matrice nisipoasă și gresii cu 

granulație fină. Asociațiile de nannoplancton obținute din aceste probe conțin taxonii: 

Calcidiscus leptoporus, Helicosphaera carteri, Reticulofenestra bisecta, R. haqii, 
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Umbilicosphaera jafari și Zygrhablithus bijugatus, indicând intervalul stratigrafic Aquitanian – 

Burdigalian inferior.  

Stratele de Gura Văii (B. Popescu et al. 1976) sunt reprezentate litologic prin marne cu 

textură fină, cu intercalaţii subţiri de nisipuri cuarţoase cu granulometrie medie sau grosieră. În 

baza formaţiunii apar concreţiuni limonitice şi intercalaţii de tufuri dacitice de culoare cenuşie 

deschis. 

Depozitele atribuite acestei formațiuni au fost traversate de foraje pe arealul Folești 

(aliniamentul A 1), probele recuperate conținând o asociație de nannoplancton formată din: 

Umbilicosphaera jafari, Helicosphaera carteri, Sphenolithus conicus, S. dissimilis, 

Reticulofenestra pseudoumbilicus, R. minutula. Vârsta atestată de această asociație este 

Aquitanian, subzona Umbilicosphaera jafari, echivalentă subzonei NN 2a, Mărunțeanu (1999). 

Orizontul gipsurilor inferioare (Tătărâm, 1964), cunoscute și sub denumirea de Stratele 

de Sărata (Roban & Melinte, 2005), corespunde unei faze de regresiune, fiind reprezentat prin 

depozite marno – argiloase de culoare închisă în care gipsurile apar discontinuu. La partea 

superioară a acestei formaţiuni se întâlnesc gresii gipsifere, gresii conglomeratice, nisipuri 

grosiere, marne gipsifere, gipsuri, adesea cu intercalații de tufuri.  

Acest orizont a fost observat în probele recuperate din arealul Folești (Aliniament 1),  

unde sonda F-3 traversează depozite de sare gemă pe o grosime de 200 m. Probele din arealul 

Târgu Jiu (forajele T-3 și T-5) sunt alcatuite din marne și argile cenușii închis cu intercalații de 

gresii cu ciment anhidritic. Asociația nannoplanctonică identificată în intercalaţiile marnoase este 

formată din speciile: Tetralithoides symeonidesii Theodoridis, Coccolithus miopelagicus, 

Sphenolithus conicus, Umbilicosphaera jafari, specii comune Aquitanianului superior – 

Burdigalianului inferior. 

 

- Ciclul Burdigalian superior – Sarmațian inferior. Acest ciclu debutează cu o transgresiune 

majoră, bazinul prezentând o subsidență activă, ceea ce implică acumularea unor depozite de 

grosimi apreciabile, în facies de molasă (Mutihac et al., 2004).  

 

Burdigalianul superior 

 Depozitele de vârstă Burdigalian superior, descrise pe rama nord-estică a Depresiunii 

Getice, în anticlinalul Govora – Slătioara, prezintă un facies marginal, reprezentate de 
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Conglomeratele de Mățău (Popescu-Voitești, 1909). Aceastea sunt formate din galeți cu un grad 

avansat de rulare și o varietate largă litologică, cuprizând întreaga gamă de roci ale formaţiunilor 

mai vechi. Matricea este slab consolidată grezoasă, cu nuanțe de cenuşiu sau roșcat (Bombiță et 

al., 1980, Mutihac & Ionesi, 1974). Spre partea superioară aceste conglomerate trec la gresii și 

nisipuri. Deasupra acestora urmează un nou orizont conglomeratic cu intercalaţii de argile roşii şi 

lentile de pietrişuri (Bercia et al., 1968). 

Eșantioane provenite din forajele săpate între valea Oltului și valea Jiului, din arealele 

Măgura Slătioarei, Horezu (aliniamentul A 1), Târgu Jiu, Zorlești (aliniamentul A 2), Bustuchini 

(aliniamentul A3) având caracte litologice asemănătoare Conglometatelor de Mățău, conțin 

asociații nannoplanctonice care au argumentat vârsta Burdigalian superior, zona Sphenolithus 

heteromorphus (definită în această lucrare, echivalentă zonei NN 3 și părții inferioare a zonei 

NN 4, Martini, 1971). Din aceste asociaţii menţionez taxonii: Calcidiscus macintyrei, C. 

leptoporus, Sphenolithus heteromorphus, Helicosphaera ampliaperta, H. carteri, H. vedderi și 

Reticulofenestra pseudoumbilicus.  

În zona estică și sudică a arealului studiat, sedimentarea se caracterizează printr-un facies 

de larg, fiind litologic reprezentată de marne și argile cenușii și brun roșcate, calcare argiloase 

cenușii, gresii silicioase, fine, cu liant mixt sau cu ciment calcitic, cenușii. Vârsta acestor 

sedimente provenite din arealele Grădiștea, Logrești (alinianentul A 3), Socu, Totea, Hurezani, 

Rădinești, Pârâieni și Zătreni (aliniamentul A 4) este Burdigalian superior și a fost argumentată 

de nannoplancton prin prezența în asociații a taxonilor: Calcidiscus macintyrei, Sphenolithus 

heteromorphus. Criteriul microfaunistic argumentează vârsta acestor depozite pe baza asociației 

de foraminifere cu Globorotalia mayeri și Heterohelicidae. 

 

Badenianul 

Depozitele badeniene se dispun în continuitate de sedimentare peste cele burdigaliene şi 

sunt reprezentate în arealul studiat de patru unități litostructurale:  

- Tufurile şi Marnele cu Globigerine (Badenian inferior-mediu), reprezentând 

intervalul zonelor NN 4, partea superioară și NN 5 (Martini, 1971) sau intervalul zonelor 

Pontosphaera discopora – Helicosphaera wallichii (această lucrare). 

-      Sarea (Badenian  mediu – superior), 
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- Șisturile cu Radiolari (Badenian superior) au fost evidențiate prin identificarea 

unei asociații microfaunistice bogate în specii de Spongodiscus, colectată din argile cenușii. 

Analizele efectuate pe probele din intercalațiile de marne, argile calcaroase și de siltite ale 

argilelor ceușii negricioase (pentru care analizele microfaunistice menționează radiolari) conțin 

nannoplancton calcaros din asociațiile cărora menționez speciile: Discoster exilis, Calcidiscus 

leptoporus, C. macintyrei, Helicosphaera carteri, H. walbersdorfensis, H. wallichii, 

Orthorhabdus rioi, Reticulofenestra pseudoumbilicus și R. perplexa.  

- Marnele cu Spiratella (Badenian superior) a fost identificate în eșantioanele 

prelevate din arealul studiat. Din asociația de nannoplancton menționez: Discoaster exilis, D. 

variabilis, Calcidiscus leptoporus, C. macintyrei, Helicosphaera carteri, H. walbersdorfensis, 

Pontosphaera multipora, Reticulofenestra minutula, R. pseudoumbilicus, Rhabdosphaera 

clavingera, Sphenolithus moriformis, Scysphosphaera sp. și Syracosphaera pulchra. 

Sarmațianul inferior (Volhinianul) 

Depozitele volhiniene încheie cel de-al doilea ciclu de sedimentare, fiind reprezentate 

litologic printr-o alternanță de gresii, marne şi argile calcaroase, uneori nisipoase, cu lamine 

calcaroase. Eșantioanele din carotele și probele de sită datate Volhinian provin numai din 

arealele aliniamentul A 4, situate în sud-estul perimetrului studiat. Asociațiile nannoplactonice 

au permis identificarea părții superioare a zonei NN 6 (Martini, 1971) și conțin taxonii: 

Orthorhabdus rugosus, Discoaster exilis, Discoaster musicus, Calcidiscus macintyrei, 

Helicosphaera carteri, Helicosphaera stalis stalis, Helicosphaera wallichii, Helicosphaera 

walbersdorfensis, și Syracosphaera pulchra.    

 

 - Ciclul Sarmațian mediu – Pliocen. Formațiunile acestui ciclu s-au acumulat după încheierea 

tectogenezei moldave, evoluția Depresiunii Getice fiind comună cu cea a Platformei Valahe 

(Mutihac et al. 2004).  

Din cadrul acestui ciclu au fost studiate doar depozitele sarmațiene, reprezentate litologic 

prin marne, marne grezoase cu intercalații subțiri de nisipuri și gresii. 

De pe aliniamentul sudic a perimetrului cercetat, au fost prelevate eșantioane cu un 

conținut de nannoplancton calcaros specific zonei Catinaster coalitus (Martini, 1971), 

corespunzător intervalului stratigrafic Bessarabian. Asociațiile conțin taxonul marker, alături de 

care au fost identificate specii ca: Discoaster bollii, D. exilis, Noelaerhabdus bozinovicae, 
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Isolithus semenenko, Reticulofenestra haqii, R. minuta, R. perplexa, Rhabdosphaera clavigera și 

Syracosphaera pulchra. 

Pe acest aliniament, asociațiile de microfaună și de nannoplancton calcaros nu au 

identificat intervalul stratigrafic al Kersonianului. 

 

Capitolul 6. Nannoplanctonul calcaros 

6.1. Definiție 

Termenul de nannoplancton a fost introdus de Lohman (1909) pentru cele mai mici forme 

planctonice marine, a căror mărime este mai mică de 63 µm, de origine vegetală sau animală, cu 

test calcitic. Această definiție cuprindea o gamă diversă de organisme cum ar fi: nannoplanctonul 

calcaros, corpusculi de ascidieni, dinoflagellate calcaroase și foraminifere juvenile. (Young et al. 

1997, Bown 1998) Actualmente, acest grup este cunoscut sub denumirea de Coccolithophore, 

definit drept organisme unicelulare flagelate, planctonice de origine vegetală, cu dimensiuni 

micrometrice, acoperite de placi calcitice dispuse variat. Fac parte din phylum Haptophyta, clasa 

Coccolithophyceae și se individualizează prin prezența haptonemei și a învelișului de plăcilor 

calcaroase denumite coccolithe. 

6.2. Structura celulară 

Studiul la microscopul electronic al celulei vii arată că aceasta este globulară, ovoidă sau 

alungită (Fig. 6.1). Prezintă un nucleu, cu un singur nucleoid, două cloroplaste brun – aurii de 

dimensiuni mari, de o parte și de alta a nucleului, cu rol în fotosinteză, mitocondrii cu rol de 

stocare energiei. În citoplasmă se evidențiază prezența corpului Golgi format dintr-o serie de 

vezicule interconectate cu rol în formarea coccolitelor. 

La exterior celula este învelită de o membrană formată din mai multe învelișuri, la specia 

actuală Emilianina huxleyi s-au observat două: unul inern care corespunde solzilor organici și 

unul extern gelatinos în care sunt dispuse plăcile calcaroase (coccolithe). Membrana este 

perforată de doi flageli netezi, lipsiți de peri, având aceeași lungime și cu rol în locomoție. Între 

cei doi flageli exită un apendice denumit haptonemă. Aceasta are rol în locomoție, atașare și în 

capturarea particulelor (Bown 1998).   
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6.3. Sistematică și taxonomie  

În acest subcapitol sunt prezent în ordine sistematică speciile de nannoplancton din 

formațiunile studiate în această lucrare, în conformitate cu clasificarea realizată de Young & 

Brown (1997), speciile fiind prezentate în ordine alfebetică. 

 

Regnul Chromsita Cavalier – Smith, 1981 

Phylum Haptophyta Hibberd, 1972 

Clasa Coccolithophyceae Rothmaler, 1951 

Ordinul Coccolithales Schwarz, 1894 

Familia Coccolithaceae Poch, 1913 

Genul Chiasmolithus Hay, Mohler & Wade, 1966 

- Chiasmolithus altus Bukry & Percival, 1971 

- Chiasmolithus grandis (Bramlette & Riedel, 1954) Radomski, 1968 

- Chiasmolithus oamaruensis (Deflandre, 1954) Hay, Mohler & Wade, 1966 

- Chiasmolithus titus Gartner 1970 

- Chiasmolithus solitus (Bramlette & Sullivan, 1961) Locker, 1968 

Genul Clausicoccus Prins, 1979 

 - Clausicoccus subdistichus (Roth & Hay in Hay et al., 1967) Prins, 1979 

Genul Coccolithus Schwarz 1894 

                     - Coccolithus eopelagicus (Brameltte & Riedel, 1954) Bramlette & Sullivan, 1961 

- Coccolithus formosus (Kamptner, 1963) Wise, 1973 

- Coccolithus miopeagicus Bukry, 1971, emend. Wise, 1973 

- Coccolithus pelagicus (Wallich, 1877) Schiller, 1930 

Genul Ericsonia Black, 1964 

- Ericsonia robusta (Bramlette & Sullivan, 1961) Eduards & Perch-Nielsen, 1975 

Familia Calcidiscaceae Young & Bown, 1997 

Genul Calcidiscus Kamptner, 1950  

- Calcidiscus leptoporus (Murray & Blackman, 1898) Loeblich & Tappan 1978 

- Calcidiscus macintyrei (Bukry & Bramlette, 1969) Loeblich & Tappan, 1978 

- Calcidiscus premacintyrei Theodoridis 1984 

Genul Umbilicosphaera Lohman, 1902  
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- Umbilicosphaera bramlettei (Hay & Towe, 1962) Bown, Dunkley-Jones & 

Young, 2007 

- Umbilicosphaera jafarii Müller, 1974 

- Umbilicosphaera rotula (Kamptner, 1956) Varol, 1982 

Ordinul Discoasterales Hay, 1977 

Familia Discoasteraceae Tan, 1927 

Genul Discoaster Tan, 1927  

- Discoaster barbadiensis Tan, 1927 

- Discoaster bollii Martini & Bramlette, 1963 

- Discoaster calculosus Bukry, 1971 

- Discoaster deflandrei Bramlette & Riedel, 1954 

- Discoaster druggii Bramlette & Wilcoxon, 1967 

- Discoaster exilis Martini & Bramlette, 1963 

- Discoaster kuepperi Stradner, 1959 

- Discoaster lodoensis Bramlette & Riedel, 1954 

- Discoaster musicus Stradner, 1959 

- Discoaster saipanensis Bramlette & Riedel, 1954 

- Discoaster sublodoensis Bramlette & Sullivan, 1961 

- Discoaster tanii Bramlette & Riedel, 1954 

- Discoaster variabilis Martini & Bramlette, 1963 

Genul Catinaster Martini & Bramlette, 1963  

- Catinaster coalitus Martini & Bramlette, 1963 

Familia Sphenolithaceae Deflandre, 1952 

Genul Sphenolithus Deflandre, 1952  

- Sphenolithus abies Deflandre, 1956 

- Sphenolithus belemnos Bramlette & Wilcoxon, 1967 

- Sphenolithus capricornutus Bukry & Percival, 1971 

- Sphenolithus ciperoensis Bramlette & Wilcoxon, 1967 

- Sphenolithus conicus Bukry, 1971 

- Sphenolithus delphix Bukry, 1973 

- Sphenolithus disbelemnos Fornaciari & Rio, 1996 
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- Sphenolithus dissimilis Bukry & Percival, 1971 

- Sphenolithus heteromorphus, Deflandre 1953 

- Sphenolithus moriformis (Brönnimann & Stradner, 1960) Bramlette & 

Wilcoxon, 1967 

- Sphenolithus pseudoradians Bramlette & Wilcoxon, 1967 

- Sphenolithus radians Deflandre in Grassé, 1952 

Ordinul Zygosphaerales Hay, 1977 

Familia Calyptrosphaeraceae Bourdeaux & Hay, 1967 

Genul Clathrolithus Deflandre, 1954  

- Clathrolithus spinosus Martini, 1961 

Genul Corannulus Stradner, 1962  

- Corannulus germanicus Stradner, 1962 

Genul Lanternithus Stradner, 1962  

- Lanternithus minutes Stradner, 1962 

Genul Orthozygus Bramlette & Wilcoxon, 1967  

- Orthozygus aureus (Stradner, 1962) Bramlette & Wilcoxon, 1967 

Genul Zygrhablithus Deflandre, 1959  

- Zygrhablithus bijugatus bijugatus Deflandre, 1962 

- Zygrhablithus bijugatus cornutus Bown, 2005 

- Zygrhablithus bijugatus maximus Bown, 2010 

- Zygrhablithus bijugatus nolfi Steurbaut, 1990 

Genul Holodiscolithus Roth, 1970  

- Holodiscolithus macroporus (Deflandre in Deflandre &Fert, 1954) Roth, 1970 

Ordinul Isochrysidales Pascher, 1910 

Familia Noelaerhabdaceae Jerkovic, 1970 

Genul Cyclicargolithus Bukry, 1971 

- Cyclicargolithus abisectus (Müller, 1970) Wise, 1973 

- Cyclicargolithus floridanus (Roth & Hay, in Hay et al. 1967) Bukry, 1971 

- Cyclicargolithus luminis (Sullivan, 1965) Bukry, 1971 

Genul Reticulofenestra Hay,Mohler &Wade, 1966  

- Reticulofenestra bisecta (Hay, Mohler & Wade, 1966) Roth, 1970 
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- Reticulofenestra daviesii (Haq, 1968) Haq, 1971 

- Reticulofenestra dictyoda (Deflandre 1956) Stradner, 1968 

- Reticulofenestra haqii Buckman, 1978 

- Reticulofenestra hillae Bukry & Percival, 1971 

- Reticulofenestra lockeri Müller, 1970 

- Reticulofenestra minuta Roth, 1970 

- Reticulofenestra minutula (Gartner, 1967) Haq & Berggren, 1978 

- Reticulofenestra ornata Müller, 1970 

- Reticulofenestra perplexa (Burns, 1975) Wise, 1983 

- Reticulofenestra pseudoumbilicus (Gartner, 1967) Gartner, 1969 

- Reticulofenestra pseudoumbilicus gelida (Geiznauer, 1972) Wise, 1978 

- Reticulofenestra reticulata (Gartner & Smith, 1967) Roth & Thierstein, 1972 

- Reticulofenestra scrippsae (Bukry & Percival, 1971) Roth, 1973 

- Reticulofenestra stavensis (Levin & Joerger, 1967), Varol 1989 

- Reticulofenestra umbilicus (Levin, 1965) Martini & Ritzkowski, 1968 

Genul Noelaerhabdus Jerkovic, 1970  

- Noelaerhabdus bozinovicae var. tegulatus Bona & Gal, 1985 

Familia Prinsiaceae May & Mohler, 1967, emend. Young & Bown, 1997 

Genul Toweius Hay & Mohler, 1967  

- Toweius gammation (Bramlette & Sullivan, 1961) Romein, 1979 

- Toweius magnicrassus (Bukry, 1971) Romein, 1979  

Ordinul Zygodiscales Yong & Bown 1997 

Familia Helicosphaeraceae Black 1971 

Genul Helicosphaera Kamptner 1954  

- Helicosphaera ampliaperta Bramlette & Wilcoxon, 1967  

- Helicosphaera bramlettei (Müller, 1970) Jafar & Martini, 1975  

- Helicosphaera carteri (Wallich, 1877) Kamptner, 1954  

- Helicosphaera compacta Bramlette & Wilcoxon, 1967  

- Helicosphaera euphratis Haq, 1966  

- Helicosphaera granulata (Bukry & Percival, 1971) Jafar & Martini, 1975  

- Helicosphaera intermedia Martini, 1965  
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- Helicosphaera lophota (Bramlette & Sullivan, 1961) Locker, 1973  

- Helicosphaera mediterranea Müller, 1981  

- Helicosphaera paleocarteri Theodoridis, 1984  

- Helicosphaera perch-nielsenae (Haq, 1971) Jafar &Martini, 1975  

- Helicosphaera recta (Haq, 1966) Jafar &Martini, 1975  

- Helicosphaera reticulata Bramlette & Wilcoxon, 1967  

- Helicosphaera scissura Miller, 1981 

- Helicosphaera seminulum Bramlette & Sullivan  

- Helicosphaera stalis Theodoridis, 1984  

- Helicosphaera vedderi Bukry, 1981  

- Helicosphaera walbersdorfensis Müller, 1974  

- Helicosphaera wallichii (Lohmann, 1902) Okada & McIntyre, 1977 

Familia Pontosphaeraceae Lemmermann 1908 

Genul Pontosphaera Lohmann 1902 

- Pontosphaera discopora Schiller, 1925 

- Pontosphaera duocava (Bramlette & Sullivan, 1961) Romein 1979  

- Pontosphaera enormis (Locker, 1967) Perch-Nielsen 1984 

- Pontosphaera latoculata (Bukry & Percival, 1971) Perch-Nielsen, 1984  

- Pontosphaera multipora (Kamptner, 1948 ex Deflandre in Deflandre & Fert, 

1954) Roth, 1970 

- Pontosphara obliquipons (Deflandre in Deflandre & Fert, 1954) Romein, 1979 

- Pontosphaera pax (Stradner & Seifert, 1980) Aubry, 1986 

- Pontosphaera pulcheroides (Sullivan, 1964) Romein, 1979 

- Transversopontis fibula Gheța, 1975 

Genul Scyphosphaera Lohman, 1902 

- Scyphosphaera columella Stradner, 1969 

- Scyphosphaera intermedia Deflandre, 1942 

- Scyphosphaera pulcherrima Deflandre, 1942 

Familia Zygodiscaceae Hay & Mohler, 1967 

Genul Lophodolithus Deflandre, 1954 

- Lophodolithus nascens Bramlette & Sullivan, 1961 
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Genul Isthmolithus Deflandre in Deflandre & Fert, 1954 

- Isthmolithus recurvus Deflandre in Deflandre & Fert, 1954 

Genul Neococcolithes Sujkowski, 1931 

- Neococcolithes dubius (Deflandre in Deflandre & Fert, 1954) Black, 1967 

Ordinul Syracosphaerales Hay, 1977 

Familia Calcisoleniaceae Kamptner, 1927 

Genul Calcisolenia Gran, 1912 

- Calcisolenia fossilis (Deflandre, 1954) Bown, 2000 

Familia Rhabdosphaeraceae Lemmermann, 1908 

Genul Blackites Hay & Towe, 1962 

- Blackites inflatus (Bramlette & Sullivan, 1961) Kapellos & Schaub, 1973 

- Blackites spinosus (Deflandre & Fert, 1954) Hay & Towe, 1962 

- Blackites tenuis (Bramlette & Sullivan, 1961) Sherwood, 1974 

- Blackites truncatus (Bramlette & Sullivan, 1961) Varol, 1989 

Genul Rhabdosphaera Haeckel, 1894 

- Rhabdosphaera clavigera Murray & Blackman, 1898 

- Rhabdosphaera clavigera clavingera Murray & Blackman, 1898 

- Rhabdosphaera clavigera stylifera (Lohman, 1902) Kleijne &Jordan 

Familia Syracosphaeraceae, Lohmann 1902 

Genul Syracosphaera Lohmann, 1902 

- Syracosphaera pulchra Lohmann, 1902  

Familia Braarudosphaeraceae Deflandre, 1947 

Genul Braarudosphaera Deflandre, 1947 

- Braarudosphaera bigelowii (Gran & Braarud, 1935) Deflandre, 1947 

Genul Micrantholithus Deflandre in Deflandre & Fert, 1954 

- Micrantholithus attenuatus Bramlette & Sullivan, 1961 

- Micrantholithus disculus (Bramlette & Reidel, 1954) Bown 2005 

- Micrantholithus flos Deflandre, 1954 

Genul Pemma Klumpp, 1953 

- Pemma basquensis (Martini, 1959) Báldi-Beke, 1971 
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Nannolithe Incerte sedis 

Familia Ceratolithaceae Norris, 1965 

Genul Triquetrorhabdulus Martini, 1965 

- Triquetrorhabdulus carinatus Martini, 1965 

Genul Orthorhabdulus Bramlette & Wilcoxon, 1967 

- Orthorhabdulus rugosus (Bramlette & Wilcoxon, 1967) Young & Bown 2014 

Familia Lithostromationaceae Deflandre 1959 

Genul Lithostromation Deflandre, 1942 

- Lithostromation perdurum Deflandre, 1942 

Genul Isolithus Lyul’eva, 1989 

- Isolithus semenenko Lyul’eva, 1989 

Genul Tribrachiatus Shamrai, 1963 

- Tribrachiatus orthostylus Shamrai, 1963 

 

Capitolul 7. Biozone 

Studiul asociațiilor de nannoplancton prezente în depozitele paleogene și neogene din 

perimetrul tezei de doctorat a permis încadrarea acestora în biozone, utilizându-se prima apariție 

a diverșilor taxoni. Acestea au fost comparate cu zonările definite de Martini 1971 (Zonarea 

Standard), de Okada & Bukry, 1980, zonări folosite în majoritatea studiilor biostratigrafice 

pentru forajele săpate la latitudini joase și medii, în care remanierile au o pondere redusă 

(Melinte-Dobrinescu, 2017). De asemeni noua zonare propusă a fost comparată și cu zone și 

subzone definite pe teritoriul României (Mărunțeanu, 1999; Melinte, 2005). Necesitatea definirii 

noilor biozone are la bază caracterul perimetrului studiat, situat la marginea bazinului format 

între Carpații Meridionali și Platforma Moesică, în care remanierile sunt într-un procent ridicat. 

Scopul acestor noi zone este de a oferi o calibrare biostratigrafică fiabilă și îmbunătățită pentru a 

fi ușor utilizată în activitatea de foraj din țara noastră. Aceste noi biozone au fost verificate și 

corelate cu asociațiile de microfaună, în cadrul mai multor proiecte, derulate de Laboratorul 

Geologic, OMV-PRTROM, având ca scop îmbunătățirea imaginii geologice a diferitelor unități 

geostructurale purtătoare de hidrocarburi. 
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- Zona Discoaster lodoensis/Tribrachiatus orthostylus  

Autori: Bronniman & Stradner, 1960, emend. Ghiță, această lucrare. 

Definiție: intervalul de timp de la prima apariție a speciei Discoaster lodoensis Bramlette & 

Riedel, 1954, până la prima apariție a speciei Reticulofenestra dictyoda (Deflandre in 

Deflandre & Fert, 1954) Stradner, 1968. 

Vârstă: Ypresian mediu 

- Zona Reticulofenestra dictyoda  

Autori: Ghiță, această lucrare.  

Definiție: intervalul de timp de la prima apariție a speciei Reticulofenestra dictyoda (Deflandre, 

1954) Stradner, 1968, până la prima apariție a speciei Discoaster sublodoensis Bramlette 

& Sullivan, 1961. 

Vârstă: Ypresian superior. 

- Zona Discoaster sublodoensis 

Autor: Haq, 1964 

Definiție: intervalul de timp de la prima apariție a speciei Discoaster sublodoensis Bramlette & 

Sullivan, 1961, până la prima apariție a speciei Nannotetrina alata (Martini in Martini & 

Stradner, 1960) Haq & Lohmann, 1976. 

Vârstă: Ypresian superior – Lutetian inferior. 

Zonele standard NP 15 Nannotetrina alata și NP 16 Discoaster tani nodifer (Martini, 

1971) nu au fost identificate în aria de studiu a acestei lucrări, datorită lipsei argumentului 

paleontologic. 

- Zona Reticulofenestra bisecta 

Autori: Ghiță, această lucrare.  

Definiție: intervalul de timp de la prima apariție a speciei Reticulofenestra bisecta (Hay, Mohler 

& Wade, 1966) Roth, 1970, până la prima apariție a speciei Chiasmolithus oamaruensis 

(Deflandre, 194) Hay, Mohler & Wade, 1966. 

Vârstă: Bartonian mediu – Priabonian inferior. 

- Zona Chiasmolithus oamaruensis  

Autor: Martini 1970.  

 

 



24

26

28  

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

ACVITANIAN Calcidiscus leptoporusNN 1CN 1a

b

a

Clausicoccus subdistichus

Chiasmolithus oamaruensis

CP 18

Triquetrorhabdulus carinatusTriquetrorhabdulus carinatus

I. recurvus

C. formosus

Cl. subdistichus

Ch. gigas

Helicosphaera reticulata

Ch. oamaruensisChiasmolithus oamaruensis

NEOGEN MIOCEN

Y
P

R
ES

IA
N

B
A

R
TO

N
IA

N
P

R
IA

B
O

N
IA

N

NN 1

NP 22

NP 21

NP 20  
NP 19

NP 18

NP 12

NP 13

NP 14

NP 15

NP 16

NP 17

NP 23

NP 24

NP 25
C

H
A

TT
IA

N
R

U
P

EL
IA

N
LU

TE
Ț

IA
N

O
 L

 I
 G

 O
 C

 E
 N

E 
 O

  C
  E

  N

P
  A

  L
  E

  O
  G

  E
  N

Sphenolithus ciperoensis

Sphenolithus distentus

Sphenolithus predistentus

Clausicoccus subdistichus

Sphenolithus pseudoradians
Isthmolithus recurvus

Discoaster saipanensis

Discoaster tanii nodifer

Nannotetrina fulgens

Discoaster sublodoensis

Discoaster lodoensis

Tribrachiathus orthostylus Tribrachiathus orthostylus

Discoaster lodoensis

D. sublodoensis

D. kuepperi

Rh. inflata

N. quadrata

D. strictus

C. staurion

R
et

ic
u

lo
fe

n
es

tr
a 

u
m

b
ili

cu
s

D. bifax

D. saipanensis

D.barbadiensis

H. reticulata

R. hillae

Sphenolithus predistentus

Sphenolithus distentus

Sp
h

en
o

lit
h

u
s

ci
p

er
o

en
si

s

Cy. floridanus

R. bisecta CP 19b

CP 19a

CP 17

CP 16c

CP 16b

CP 16a

CP 15b

CP 15a

CP 14b

CP 14a

CP 13c

CP 13b

CP 13a

CP 12b

CP 12a

CP 11

CP 10

Sphenolithus radians

Discoaster lodoensis

Reticulofenestra dictyoda

NP 11 Discoaster binodosus D.binodosusD. diastypus CP 9b

Discoaster sublodoensis

Reticulofenestra bisecta

Sphenolithus pseudoradians
Isthmolithus recurvus

Reticulofenestra lockeri

b

Sphenolithus ciperoensis

Pontosphaera enormis

M
.a

.

P
e

ri
o

ad
ă

Ep
o

că

Su
b

p
o

că

Martini, 1971 Okada & Bukry, 1980
Melinte

2005

NP 23

NP 24

NP 25

a

Ghiță
această lucrare

Fig.  7.1.  Corelarea biozonelor de nannoplancton din intervalul stratigrafic Eocen - Oligocen.

Reticulofenestra minuta

Cyclicargolithus abisectus

zone neidentificate în 
această lucrare

27



28 

 

Definiţie: intervalul de timp de la prima apariţie a speciei Chiasmolithus oamaruensis              

(Deflandre, 1954) Hay, Mohler & Wade, 1966, până la prima apariţie a taxonului 

Isthmolithus recurvus Deflandre în Deflandre & Fert, 1954.  

Vârstă: Priabonian inferior. 

- Zona Isthmolithus recurvus 

Autori: Hay, Mohler & Wade, emendată de Martini 1970. 

Definiție: intervalul de timp de la prima apariţie a speciei Isthmolithus recurvus Deflandre , 1954 

până la prima ocurență a speciei Sphenolithus pseudoradians Bramlette & Wilcoxon, 

1967. 

Vârstă: Priabonian mediu. 

- Zona Sphenolithus pseudoradians  

Autori: Martini, 1970, emendată de Ghiță, această lucrare. 

Definiție: intervalul de timp de la prima ocurență a speciei Sphenolithus pseudoradians 

Bramlette & Wilcoxon, 1967, până la prima ocurența a speciei Clausicoccus subdistichus 

(Roth & Hay, 1967) Prins, 1979. 

Vârstă: Priabonian superior, partea inferioară. 

- Zona Clausicoccus subdistichus 

Autori: Okada &Bukry, 1980, emend. Ghiță, această lucrare. 

Definiţie: intervalul de timp de la prima apariției speciei Clausicoccus subdistichus (Roth & Hay, 

1967) Prins, 1979, până la prima apariție a speciei Reticulofenestra minuta Roth, 1970. 

Vârstă: Priabonian superior, partea superioară.  

- Zona Reticulofenestra minuta 

Autori: Ghiță, această lucrare. 

Definiție: intervalul de timp de la apariția speciei Reticulofenestra minuta Roth, 1970 până la 

prima apariție a speciei Reticulofenestra lockeri Müller, 1970. 

Vârstă: Rupelian inferior, partea inferioară. 

- Zona Reticulofenestra lockeri 

Autor: Melinte, 2005. 

Definiție: intervalul de timp de la prima apariție a taxonului Reticulofenestra lockeri Müller, 

1970 până la prima apariție a speciei Cyclicargolithus abisectus (Müller, 1970) Wise, 

1973. 
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Vârstă: Rupelian inferior, partea superioară. 

- Zona Cyclicargolithus abisectus 

Autor: Melinte, 2005. 

Definiție: intervalul de timp de la prima apariție a speciei Cyclicargolithus abisectus (Müller, 

1970) Wise, 1973 până la prima apariție a speciei Sphenolithus ciperoensis Bramlette & 

Wilcoxon, 1967. 

Vârstă: Rupelian superior. 

- Zona Sphenolithus ciperoensis 

Autor: Melinte, 2005. 

Definiție: intervalul de timp de la prima apariție a speciei Sphenolithus ciperoensis Bramlette & 

Wilcoxon, 1967, până la prima apariție a speciei Pontosphaera enormis (Locker, 1967) 

Perch–Nielsen, 1984. 

Vârstă: Rupelian superior – Chattian inferior. 

- Zona Pontosphaera enormis 

Autori: Autori: Melinte, 2005, emend. Ghiță, această lucrare 

Definiție: intervalul de timp de la prima apariție a speciei Pontosphaera enormis (Locker, 1967) 

Perch–Nielsen, 1984, până la prima apariție a speciei Calcidiscus leptoporus (Murray & 

Blackman, 1898) Loeblich & Tappan, 1978. 

Vârstă: Chattian superior. 

- Zona Calcidiscus leptoporus 

Autori: Ghiță, această lucrare 

Definiţie: intervalul de timp de la prima apariție a speciei Calcidiscus leptoporus (Murray & 

Bramlette, 1898) Loeblich & Tappan până la prima apariție a speciei Discoaster druggii 

Bramlette & Wilcoxon, 1967. 

Vărstă: Acvitanian inferior.  

- Zona Discoaster druggii  

Autor: Martini & Worsley, 1970, emend. Ghiță, această lucrare. 

Definiție: intervalul de timp de la prima apariție a speciei Discoaster druggii Bramlette & 

Wilcoxon, 1967, până la apariția speciilor Sphenolithus heteromorphus Deflandre, 1953 și/sau 

Calcidiscus macintyrei (Bukry & Bramlette, 1969) Loeblich & Tappan, 1978. 

Vârstă: Acvitanian inferior – Burdigalian inferior. 
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Subzone: - Umbilicosphaera jafari 

- Helicosphaera ampliaperta 

- Zona Sphenolithus belemnos 

Autori: Bramlette & Wilcoxon, 1967, emend. Ghiță, această lucrare. 

Definiție: intervalul de timp de la apariția speciei Sphenolithus belemnos Bramlette & Wilcoxon, 

1967, până la apariția speciilor Sphenolithus heteromorphus Deflandrei, 1953 și/sau 

Calcidiscus macintyrei (Bukry & Bramlette, 1969) Loeblich & Tappan, 1978. 

Vârstă: partea superioară a Burdigalianului inferior – partea inferioară a Burdigalianului 

superior. 

-   Zona Sphenolithus heteromorphus 

Autor: Backman, Raffi, Rio, Fornaciari & Pälike, 2012, emend. Ghiță, această lucrare  

Definiţie: intervalul de timp de la apariția speciei Sphenolithus heteromorphus Deflandre, 1953 

și/sau Calcidiscus macintyrei (Bukry & Bramlette, 1969) Loeblich & Tappan, 1978, până 

la apariția cu frecvență comună speciei Pontosphaera discopora Schiller, 1925. 

Vârstă: Burdigalian superior 

- Zona Pontosphaera discopora 

Autor: Ghiță, această lucrare. 

Vârstă: Badenian inferior. 

Definiţie: inervalul de timp de la apariţia cu frecvență comună a taxonului Pontosphaera 

discopora Schiller, 1925, până la apariţia taxonului Helicosphaera wallichii (Lohman, 

1902) Okada & Bukry, 1977. 

- Zona Helicosphaera wallichii 

Autor: Mărunțeanu, 1999, emend. Ghiță, această lucrare. 

Vârstă: Badenian mediu 

Definiţie: intervalul de timp de la apariţia speciei Helicosphaera wallichii (Lohman, 1902) Okada 

& Bukry, 1977, până la prima ocurenţă a speciei Discoaster exilis Martini & Bramlette, 

1963. 

- Zona Discoaster exilis 

Autori: Bramlette & Worsley, 1970, emendată de Ghiță, această lucrare. 

Definiţie: intervalul de timp de la apariţia speciei Discoaster exilis Martini & Bramlette, 1963, 

până la prima apariție a speciei Discoaster kugleri Martini & Bramlette, 1963. 
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Vârstă: Badenian superior – Volhinian inferior  

- Zona Discoaster kugleri 

Autori: Bramlette & Wilcoxon, 1967 

Vârstă: Volhinian superior – Bessarabian inferior. 

Definiție: intervalul de timp de la apariţia speciei Discoaster kugleri Martini & Bramlette, 1963, 

până la prima apariție a speciei Catinaster coalithus Martini & Bramlette, 1963. 

 

Capitolul 8. Distribuția nannoplanctonului calcaros în forajele studiate 

8.1. Aliniamentul A 1: Măgura Slătioarei – Govora 

 Aliniamentul A 1 este situat în nord estul perimetrului studiat, între râurile Cerna, la vest 

și Olt la est, străbătând centrul județului Vâlcea. Au fost selectate 10 foraje care au traversat 

depozitele Depresiunii Getice din intervalul stratigrafic Eocen inferior – Burdigalian superior.  

Cele mai vechi asociații de nannoplancton eocene provin din arealul Govora, din probe a 

căror litologie este reprezentată de marne cenușii închis–verzui cu treceri la gresii cu aspect 

masiv, având aspectul nivelului superior al Conglomeratelor de Călimanești. Conținutul 

nannoplanctonic indică zona Discoaster lodoensis, Ypresian mediu.  

În continuitate de sedimentare urmează un nivel conglomeratic cu elemente subrotunjite 

formate din cuarț alb și fumuriu, gnaise, micașisturi, gresii, cu dimensiuni între 0,5 cm și 5 cm, 

prinse într-o matrice cenușie. Asociațiile de nannoplancton sunt sărace, cu numeroase remanieri 

din Cretacic și Jurasic, dar care conțin specia Discoaster lodoensis. Pe baza acestei specii aceste 

depozite au fost datate Eocen inferior. Pe arealul Horezu, sondele au traversat un nivel 

conglomeratic asemănător celui descris în arealul Govora, având un conținut nannoplanctonic 

format din: Coccolithus formosus, Coccolithus pelagicus, Chiasmolithus solithus, care indică 

zona Discoaster lodoensis. 

Peste nivelul superior conglomeratic, din arealul Govora, apar pelite cenușii verzui, 

având faciesul Marnelor de Olănești, cu asociații de nannoplancton care precizează intervalul 

zonelor Reticulofenestra dictyoda – Discoaster sublodoensis, Ypresian superior – Luețian 

inferior.  

Probele provenite din arealele Govora și Folești a căror litologie este aseamănătoare cu 

cea a Marnelor de Olănești conțin asociații bogate de nannoplancton. Prezența cu frecvență 

comună a taxonilor Reticulofenestra bisecta, Reticulofenestra umbilicus și Isthmolithus recurvus, 
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precum și prezența sporadică a taxonilor Discoaster saipanensis și Chiasmolithus oamaruensis 

caracterizează intervalul zonelor Reticulofenestra bisecta – Isthmolithus recurvus, echivalent 

intervalului Barthonian – Priabonian.  

Conținutul nannoplanctonic obținut din pelitele cenușii cu intercalații grezoase, din 

arealele Govora, Folești și Horezu indică vârsta Priabonian superior, zona Sphenolithus 

pseudoradians.  

Ultimele probe care au litologia Marnelor de Olănești și care provin din arealul Govora, 

conțin taxonul Clausicoccus subdistichus, indicând ultima zonă a Eocenului.  

Depozitele oligocene au fost traversate de toate sondele analizate de pe acest aliniament, 

litologia probelor studiate încadrându-se în două tipuri de faciesuri: unul pelitic asemănător 

Marnelor de tip Pucioasa și unul coglomeratic, asemănător Conglomeratelor de Cheia.     

Pe arealele Măgura Slătioarei, Govora și Folești deasupra marnelor cenușii cu intercalații 

de gresii calcaroase apar argile cenușii închis, cu aspectul litologic al Marnelor de tip Pucioasa, 

cu un conținut de nannoplancton specific zonei Reticulofenestra minutula.  

Zona Reticulofenestra lockeri, echivalentă subzonei NP 23a (Melinte 2005) a fost 

recunoscută în asociațiile nannoplanctonice obținute din probele reprezentate litologic prin argile 

și argile calcaroase cenușii și cenușii negricioase, asemănătoare Marnelor de tip Pucioasa. 

Zona Cyclicargolithus abisectus, echivalentă subzonei NP 23 b (Melinte, 2005) este zona 

cu dezvoltarea regională cea mai mare, fiind recunoscută în asociațiile nannoplanctonice obținute 

din probele recuperate din toate forajele de pe acest aliniament. 

Pe arealul Folești faciesul pelitic al Stratelor de tip Puciosa se continuă în Acvitanian, 

conținutul nannoplanctonic obținut fiind format din Calcidiscus leptoporus, Coccolithus 

miopelagicus, Cyclicargolithus abisectus, Cyclicargolithus floridanus, Reticulofenestra 

minutula, Sphenolithus conicus și Spenolithus dissimilis care argumentează zona Calcidiscus 

leptoporus, echivalentă zonei standard NN 1. 

Faciesul grosier al Gresiilor de Muiereasca a fost observat pe arealele Măgura Slătioarei 

și Govora, unde asociațiile de nannoplancton obținute din matricea conglomeratelor sunt sărace, 

conținând speciile Cyclicargolithus abisectus, Reticulofenestra bisecta, Sphenolithus conicus și 

Zygrhablithus bijugatus bijugatus, vârsta acestora atribuindu-se Acvitanianului inferior. 
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În continuare, pe arealul Folești, peste argilele calcaroase cenușii, urmează un pachet de 

marne cenușii cu intercalații de gresii și de nisipuri, litologic asemănător Stratelor de Gura Văii 

al cărui conținut în nannoplancton indică subzona Umbilicosphaera jafari.  

Stratele de Sărata au fost traversate de sondele din arealele Folești și Măgura Slătioarei, 

acestea fiind reprezentate de depozite de sare și de gresii cu ciment anhidritic lipsite de conținut 

nannoplanctonic sau al căror conținut este format din specii cu range lung în intervalul 

stratigrafic Rupelian – Miocen inferior. 

Prezența speciei Helicosphaera ampliaperta în asociațiile de nannoplancton obținute din 

nivelele marnoase aflate deasupra gresiilor cu ciment anhidritic argumentează subzona ,,b” 

Discoaster druggii. 

Depozite atribuite Conglomeratelor de Mățău s-au întâlnit pe toate arealele studiate din 

cadrul acestui aliniament. Acestea sunt reprezentate prin paraconglomerate, conglomerate, 

microconglomerate cu treceri spre gresii cu granulometrie grosieră – medie, de culoare cenușie, 

adesea brune, brune–ciocolatii cu intercalații de marne cenușii-verzui sau brune. Conținutul 

nannoplanctonic al acestora fiind specific Burdigalianului superior, zona Sphenolithus 

heteromorphus. 

Acestea din urmă sunt ultimele depozite studiate din arealele aliniamentului Măgura 

Slătioarei – Govora.  

 

8.2. Aliniamentul A 2: Târgu Jiu – Prigoria 

Aliniamentul A 2 este situate în nord vestul Depresiunii Getice, între râurile Jiu și Gilort, 

strabătând nordul județului Gorj. Au fost selectate 20 de sonde care au traversat formațiuni din 

intervalul stratigrafic Oligocen – Badenian. 

Cele mai vechi depozite studiate de pe acest aliniament sunt de vârstă Rupelian inferior 

dezvoltate predominant într-un facies pelitic asemănător Stratelor de tip Pucioasa. Pe arealele 

Târgu Jiu și Prigoria argilele negricioase au pe alocuri aspect bituminos. 

În continuitate de sedimentare, asociațiile de nannoplancton obținute din argile cenușii 

închis, argumentează intervalul zonelor Reticulofenestra lockeri – Cyclicargolithus abisectus. 

Faciesul grosier asemănător Conglomeratelor de Cheia a fost remarcat pe arealele Târgu 

Jiu, Scoarța și Colibași, iar asociațiile de nannoplancton obținute din matricea acestora conțin 
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Cyclicargolithus abisectus și Reticulofenestra lockeri, determinând încadrarea acestor 

conglomerate în zona Cyclicargolithus abisectus.   

Zona Sphenolithus ciperoensis, reprezentând intervalul stratigrafic Rupelian superior–

Chattian inferior ocupă suprafețe restrânse, fiind identificată pe acest aliniament doar pe arealul 

Târgu Jiu. 

În continuitate de sedimentare, pe arealele Târgu Jiu și Prigoria, cât și în arealul Colibași 

urmează depozite argiloase asemănătoare părții superioare a Marnelor de tip Pucioasa. 

Conținutul asociațiilor de nannoplancton argumentează intervalul stratigrafic Acvitanian, 

intervalul zonelor Calcidiscus leptoporus - Discoaster druggii, subzona Umbilicosphaera jafari. 

Depozite având litologia asemănătoare faciesului Gresiilor de Muiereasca au fost 

observate în probele recuperate din forajele de pe arealele Colibași, Negoiești și Zorlești fiind 

reprezentate prin conglomerate și ortoconglomerate cu matrice nisipoasă, gresii cu granulații fine 

și argile slab calcaroase. Conținutul nannoplanctonic argumentează vârsta Acvitanian. 

Prezența gresiilor cu ciment anhidritic, pe arealul Târgu Jiu, indică partea superioară a 

Stratelor de Sărata. Asociațiile de nannoplancton obținute din aceste probe sunt sărace, având în 

componență Sphenolithus conicus și Umbilicosphaera jafari, argumentând vârsta Acvitanian – 

Burdigalian inferior. 

În continuitate de sedimentare, deasupra gresiilor cu ciment anhidritic și din arealul 

Târgu Jiu, în probe reprezentate prin marne cenușii deschis, asociația de nannoplancton conține 

specia Sphenolithus belemnos, având o fercvență rară. Vârsta acestor probe este Burdigalian 

inferior, partea superioară. O asociație asemănătoare a fost obținută în marne cenușii pe arealul 

Colibași. 

Depozitele atribuite Conglomeratelor de Mățău au fost observate în probele recuperate 

din forajele de pe toate arealele studiate pe acest aliniament. Aceste depozite sunt reprezentate 

prin paraconglomerate, conglomerate, microconglomerate cu treceri spre gresii cu granulometrie 

grosieră–medie, de culoare cenușie, adesea brune, brune–ciocolatii cu intercalații de marne 

cenușii-verzui sau brune. Vârsta acestora este Burdigalian superior, zona Sphenolithus 

heteromorphus. 

Unitățile litostratigrafice ale Badenianului au fost evidențiate prin asociațiile de 

nannoplancton și prin cele de microfaună. Astfel: 
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- Tufurile și Marnele cu Globigerine – zona Pontosphaera discopora și zona 

Helicosphaera wallachii; 

- Evaporitele; 

- Șisturile cu radiolari – asociații microfaunistice cu formată din specii de radiolari; 

- Marnele cu Limacina (= Spiratella) – partea inferioară a zonei Discoaster exilis. 

Depozidele de vârstă Badenian superior, echivalente părții inferioare a zonei Discoaster 

exilis sunt ultimele studiate pe acest aliniament. 

 

8.3. Aliniamentul A 3: Bustuchini – Băbeni 

Aliniamentul A 3 este situat în estul perimetrului studiat, între râurile Amaradia în vest și 

Olt în est, geografic fiind amplasat în județul Vâlcea (fig 8.3.1), iar direcția fiind ENE-VSV. Au 

fost selectate 13 foraje care au deschis succesiunea stratigrafică din intervalul Eocen superior – 

Volhinian. 

Cele mai vechi depozite deschise de forajele acestui aliniament sunt de vârstă Eocen și 

corespund intervalului Bartonian superior – Priabonian, fiind identificate la vest de râul Olt, în 

arealele Românești și Băbeni. Acestea sunt reprezentate prin marne și argile slab calcaroase 

cenușii sau cenușii-slab verzui cu intercalații de gresii calcaroase cu granulație fină sau cu 

intercalații de gresii cu liant argilos, bine cimentate. Litologia acestora este asemănătoare 

faciesului pelitic al Marnelor de Olănești. Asociațiile de nannoplancton indică zona 

Reticulofenestra bisecta, argumentată de prezența taxonului definitor. 

Prezența taxonilor marker Chiasmolithus oamaruensis și Isthmolithus recurvus în 

asociațiile obținute din probele din arealele Băbeni și Românești atestă zonele standard NP 18 și 

NP 19 (Martini, 1971) pentru depozitele eocene din aceste perimetre. 

Zona Sphenolithus pseudoradians a fost identificată pe arealul Băbeni și argumentată de 

prezența în asociații a taxonul definitor. 

Ultima zonă a Priabonianului, Clausicoccus subdistichus este marcată de prezența 

taxonului definitor. 

În arealele Românești și Băbeni, deasupra acestor depozite reprezentate litologic prin 

marne cenușii și marne cenușii-verzui apar argile calcaroase cenușii sau cenușii închis având în 

componența asociațiilor de nannoplancton specia Reticulofenestra minuta, cu frecvență comună. 
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Limita Eocen/Oligocen este trasată la apariția cu frecvență comună a acestui taxon și la 

schimbarea aspectului litologic al depozitelor. 

Depozitele oligocene analizate de pe arealele Românești, Zărnești – Lăpușata, Dăiești și 

Băbeni prezintă două tipuri de faciesuri, unul conglomeratic similar Conglomeratelor de Cheia și 

unul pelitic, asemănător Marnelor de tip Pucioasa. 

Faciesul pelitic al depozitelor oligocene este predominant argilos reprezentat de argile și 

argile calcaroase negricioase și cenușii închis cu intercalații de gresii cu ciment mixt, cu 

granulație fină. Conținutul nannoplanctonic al acestora indică intervalul zonelor Reticulofenestra 

minutula – Pontosphaera enormis. 

Probele provenite din arealul Românești reprezentate litologic prin argile cenușii închis 

conțin taxonii Reticulofenestra minuta și Clausicoccus subdistichus, definind prima zonă a 

Oligocenului, Reticulofenestra minuta. 

Prezența în asociațiile de nannoplancton a speciilor Reticulofenestra lockeri și 

Transversopontis fibula (cu frecvență sporadică), obținute din probele de pe arealele Românești 

și Băbeni, argumentează zona Reticulofenestra lockeri. 

Zona Cyclicargolithus abisectus identificată datorită prezenței speciei index în asociațiile 

de nannoplancton, se caraterizează prin diversitate generică și specifică. Aceste asociații provin 

din probe recuperate din forajele de pe arealele Românești, Zărnești-Lăpușata și Băbeni și sunt 

reprezentate litologic de argile, argile slab calcaroase cenușii și gresii cu granulație fină. Pe 

arealul Românești asociația obținută dintr-un eșantion, a cărui litologie este asemănătoare 

Conglomeratelor de Cheia, conține specia Cyclicargolithus abisectus, ceea ce a permis 

încadrarea acestor sedimente în zona definită de acest taxon care atestă vârsta Rupelian superior. 

În arealul Băbeni au fost identificate asociații de nannoplancton atribuite Chattianului, 

zona Sphenolithus ciperoensis, având ca argument prezența în asociații a taxonului definitor. 

Asociația de nannoplancton obținută din pelitele cenușii, din arealul Băbeni, din partea 

superioară a Marnelor de tip Pucioasa conțin Sphenolithus delfix și Pontosphaera enormis 

caracterizând partea superioară a zonei Pontosphaera enormis.  

Faciesul pelitic se continuă în Acvitanian și în Burdigalianul inferior fiind reprezentat 

prin argile și argile calcaroase cenușii închis cu intercalații de gresii cu granulație fină.  

Conținutul nannoplanctonic al probelor din arealele Băbeni și Grădiștea este format din: 

Calcidiscus leptoporus, Coccolithus miopelagicus, Cyclicargolithus abisectus, Cyclicargolithus 
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floridanus, Reticulofenestra minuta, Sphenolithus conicus și Spenolithus dissimilis, argumentând 

vârsta Acvitanian inferior, zona Calcidiscus leptoporus. 

Zona Discoaster druggii a fost identificată pe arealele Băbeni, Dăiești, Zărnești – 

Lăpușata, Românești și Grădiște prin prezența în asociații a taxonului definitor și a speciilor 

Reticulofenestra peudoumbilicus, Umbilicosphaera jafari și Umbilicosphaera rotula, 

argumentând intervalul stratigrafic Acvitanian superior – Burdigalian inferior. 

În arealele Românești și Băbeni apar intercalații de microconglomerate cenușii 

(dimensiunea elementelor fiind între 1 și 5 cm), gresii fine cu ciment calcaros și nisipuri, 

litologic asemănătoare Gresiilor de Muiereasca. Conținutul asociațiilor de nannoplancton au 

indicat intervalul zonelor Calcidiscus leptoporus – Discoaster druggii, Acvitanian – Burdigalian 

inferior.  

Zona Sphenolithus belemnos a fost evidențiată prin prezența taxonului definitor în 

eșantioane obținute de pe arealul Băbeni, reprezentate litologic prin marne cenușii. Vârsta a fost 

atribuită părții superioare a Burdigalianului inferior. 

Zona Sphenolithus heteromorphus, echivalentă Burdigalianului superior, a fost 

indentificată pe arealele Băbeni, Grădiște Logrești și Bustuchini prin prezența în asociațiile de 

nannoplancton a taxonului definitor. Litologia probelor din care s-au obținut asociațiile este 

formată din: marne cenușii verzui sau brun-ciocolatii (arealul Băbeni) cu intercalații de gresii cu 

treceri spre microconglomerate, sau de calcare (arealele Bustuchini și Zărnești – Lăpușata). 

Depozitele de vârstă Badenian inferior (unitatea litostratigrafică a Tufurilor și  Marnelor 

cu globigerine) se dispun în continuitate de sedimentare peste depozitele burdigaliene. Această 

continuitate a fost observată în arealele Logrești, Grădiște și Băbeni. Depozitele sunt alcătuite 

din marne cenușii-verzui (arealele Logrești, Grădiște și Băbeni), marne tufacee (arealul Băbeni) 

și calcare feruginoase (arealul Grădiște). Conținutul nannoplanctonic indică zona Pontosphaera 

discopora, marcată de prima ocurență a taxonului definitor și zona Helicosphaera wallichii. 

Unitatea litostratigrafică a Evaporitelor nu a fost semnalată pe acest aliniament.  

Litologic, unitatea litostratigrafică a Șisturilor cu Radiolari este constituită din argile 

negricioase și a fost identificat microfaunistic pe arealele Grădiște și Băbeni, prin asociații micro 

bogate în Spongodiscus.  
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Unitatea litostratigrafică a Marnelor cu Limacina (= Spiratella) este reprezentată litologic 

de marne cenușii cu intercalații de gresii fine cu ciment calcitic au fost evidențiate pe baza 

asociațiilor de microfaună.  

 Depozitele sarmațiene sunt reprezentate prin marne cenușii deschis cu intercalații 

milimetrice de calcare gălbui și cu intercalații de gresii fine cu ciment calcaros. Acestea au fost 

studiate, atât în probe de sită, cât și pe baza carotelor extrase din arealele Băbeni, Sinești, 

Grădiște și Logrești. Conținutul asociațiilor de nannoplancton al probelor provenite din arealele 

Băbeni și Sinești indică intervalul stratigrafic Volhinian superior – Bessarabian inferior, zonele 

Discoaster kugleri și Catinaster coalitus, prin prezența în asociații a taxonilor definitori. Acestea 

sunt dominate de reticulofenestre de talie mică, cum ar fi Reticulofenestra minuta, 

Reticulofenestra minutula, Reticulofenestra perplexa și de aparițiile sporadice ale taxonului 

Noelaerhabdus bozinovicae. 

 Asociațiile microfaunistice colectate din probele din arealele Grădiște și Logrești conțin 

în abundență statolite de miside, argumentând vârsta probelor Volhinian superior – Bessarabian 

inferior. Conținutul nannoplanctonic al acestor eșatioane este de asemeni dominat de 

reticulofenestrele de talie mică. O asociație asemănătoare a fost descrisă de Mărunțeanu (1999) 

pentru zona standard NN 7, în arealul Flișului Carpatic.      

 

8.4. Aliniamentul A 4: Peșteana – Dejoiu 
Aliamentul A 4 este situat în sud-vestul Depresiunii Getice, între râurile Jiu și Cerna, 

străbate sud – estul județului Gorj și sudul județului Vâlcea direcția acestuia fiind VNV - ESE. 

Au fost alese 29 foraje reprezentative pentru arealele acestui aliniament ce traversează depozite 

de vârstă Miocen inferior și mediu. 

Litologic, depozitele de vârstă Acvitanian sunt reprezentate prin marne și argile cenușii și 

cenușii închis, rar brun-cenușii, cu intercalații de gresii cu granulație fină sau medie, cu ciment 

calcaros. Conținutul asociațiilor de nannoplancton al probelor recuperate din arealele Vladimir, 

Piscu Stejarului, Zătreni și Dejoiu argumentează intervalul biozonelor Calcidiscus leptoporus – 

Umbilicosphaera jafari. 

Pe arealul Țicleni, depozitele de vârstă Acvitanian, sunt reprezentate de conglomerate, 

gresii, argile calcaroase cenușii închis și calcare argiloase. Din asociația de nannoplancton 

obținută din argilele calcaroase cenușii menționez: Cyclicargolithus abisectus, Discoaster 
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deflandrei, Helicosphaera euphratis, Reticulofenestra minutula, Sphenolithus conicus și 

Zygrhablithus bijugatus bijugatus. Deasupra acestor depozite, forajul T-1 traversează pe o 

grosime de 200 m depozite cu sare și gresii cu ciment anhidritic. Din laminele argiloase ale 

gresiilor cu ciment anhidritic s-a obținut o asociație de nannoplancton săracă din care menționez: 

Cyclicargolithus abisectus, Coccolithus pelagicus, Reticulofenestra minutula și Sphenolithus 

moriformis.  

Zona Discoaster druggii, Acvitanian – Burdigalian inferior a fost identificată prin 

asociațiile de nannoplacton obținute din arealele Țicleni și Totea, datorită prezenței în asociații a 

taxonului definitor. Asociații echivalente au fost obținute în probele recuperate din forajele 

săpate în arealele Bărbătești, Socu, Totea, Colțești, Rădinești, Văleni și Pârâieni, având ca 

argument prima apariție a speciilor Reticulofenestra pseudoumbilicus și Umbilicosphaera jafari 

în baza zonei Discoaster druggii.  

Subzona ,,b” Discoaster druggii a fost recunoscută în arealele Vladimir, Totea și Colțești 

prin prezența în asociații a speciei Helicosphaera ampliaperta, a cărei primă apariție este în baza 

Burdigalianului inferior. 

Depozitele de vârstă Burdigalian superior sunt formate din marne și argile cenușii și 

brun-roșcate, calcare argiloase cenușii (arealele Țicleni, Bărbătești, Colțești, Rădinești, Pârâieni 

și Văleni) și gresii silicioase, fine, cu liant mixt sau cu ciment calcitic, cenușii. Zona 

Sphenolithus heteromorphus, care corespunde Burdigalianul superior a fost identificată în 

toatearealele studiate de pe aliniamentul A 4, prin prezența în asociații a taxonului definitor și a 

speciei Calcidiscus macintyrei. 

Depozitele badeniene se dispun în continuitate de sedimentare, fiind reprezentate prin 

cele patru unități litostratigrafice și anume: Tufurile și Marnele cu Globigerine, Evaporitele, 

Șisturile cu Radiolari și Marnele cu Limacina (= Spiratella). 

 Unitatea litostratigrafică a Tufurilor și Marnelor cu Globigerine a fost recunoscută în 

arealele Bărbătești, Totea, Pârâieni și Văleni, în probele reprezentate litologic de marne și marne 

siltice cenușii. Conținut în nannoplancton argumentând intervalul zonelor Pontosphaera 

discopora – Helicosphaera wallichii. 

 Unitatea litostratigrafică a Sării ocupă suprafețe restrânse, fiind observat în probele de 

pe arealele Bărbătești și Totea. 
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Probele provenite din arealele Totea, Pârâieni și Văleni conțin asociații microfaunistice 

formate din specii de radiolari din genurile Spongodiscus, Rhopalastrum și Cenosphaera, 

argumentând traversarea unității litostratigrafice a Șisturilor cu Radiolari de către sondele forate 

în aceste structuri. 

În continuitate de sedimentare, pe arealul Totea, depozitele marnoase cenușii al căror 

conținut microfaunistic este marcat de prezența speciilor din genul Limacina (Spiratella), 

cuprind asociații nannoplanctonice specifice zonei Discoaster exilis. 

Depozitele sarmațiene sunt reprezentate litologic prin marne cenușii cu intercalații de 

gresii (uneori slab consolidate) și nisipuri. Conținutul nannoplanctonic al pelitelor cenușii din 

arealele Socu, Totea și Mitrofani este caracterizat de prezența taxonilor Orthorhabdus rugosus, 

Syracosphaera pulchra si Helicosphaera stalis, care indică vârsta Volhinian, echivalent al părții 

superioare a zonei Discoaster exilis și al părții inferioare a zonei Discoaster kugleri. În arealele 

Pârâieni și Văleni, pentru acest interval stratigrafic au fost identificate asociații de nannoplancton 

în care predomină reticulofenestrele de talie mică, cum ar fi: Reticulofenestra minutula, 

Reticulofenestra haqii, Reticulofenestra perplexa, Reticulofenestra producta și Reticulofenestra 

pseudoumbilicus. Asociații dominate de acest tip de reticulofenestre au fost descrise de 

Mărunțeanu (1999) în arealul Flișului Carpatic pentru zona standard NN 7. 

Partea superioară a zonei Discoaster kugleri – Bessarabian inferior a fost identificată în 

arealele Bâlteni, Totea, Pârâieni și Văleni prin prezența în asociație a taxonilor  Noelaerhabdus  

bozinovicae și Isolithus semenenko, taxoni specifici Parathetysului Central. 

Zona Catinaster coalitus ce corespunde Bessarabianului superior a fost identificată pe 

arealele Pârâieni și Văleni, prin apariția în asociația de nannoplancton a taxonul index. Asociația 

se caracterizează prin prezența în număr mare a reticulofenestrelor de talie mică și prin prezența 

taxonilor specifici Paratethysului Central, Noelaerhabdus bozinovicae și Isolithus semenenko. 

 

Capitolul 9. Paleoecologie 

Eocenul inferior este dominat de un climat cald observat și în compoziția asociațiilor de 

nannoplancton. Acestea sunt formate din specii care preferă apele calde  cum ar fi: Discoaster 

lodoensis, Discoaster sublodoensis, Discoaster kuepperi, Sphenolithus radians și Coccolithus 

formosus.  
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La nivelul Eocenului mediu (zona Reticulofenestra bisecta) se observă o schimbare în 

compoziția asociațiilor de nannoplancton, în sensul unei scăderi a temperaturii apei. Asociațiile 

sunt dominate de speciile care preferă apele temperate și reci. S-a observt lipsa speciilor din 

genul Discoaster, frecvența speciei Coccolithus pelagicus s-a dublat față de cea din Eocenul 

inferior, în asociații apar speciile Lanternitus minuthus, Neoccocclithus dubius și specii noi ale 

genului Reticulofenestra (R. bisecta, R. dictyoda și R. stavensis), specii care preferă ape 

temperate și reci. Procentul acestora depășește 40 % din asociația de nannoplancton. 

 Formarea primei calote glaciare în Antartica, la sfârșitul Eocenului, determină o răcire la 

nivel global (Rögl, 1998). Această răcire se reflectă în asociațiile de nannoplancton prin creșterea 

numărului de Noelaerhabdaceae.  

Rupelianul este considerat ca fiind o perioadă de răcire accentuată, reflectându-se în 

asociațiile de nannoplancton. Acestea sunt formate în principal din specii de apă temperată cum 

ar fi Cyclicargolithus floridanus, Reticulofenestra bisecta și Reticulofenestra umbilicus, speciile 

ale genrilor Discoaster și Sphenolithus au o pondere mică sau lipsesc din asociații. Scăderea 

salinității datorită izolării Paratethys-ului se reflectă în creșterea procentului de reticulofenestre 

de talie mică, care suportă variații de salinitate și, în același timp, în apariția speciilor endemice 

Transversopontis fibula și Reticulofenestra ornata.  

Începând cu Rupelianul superior și în timpul Chattianului s-au observat modificări în 

componența asociațiilor de nannoplancton. Cyclicargolithus floridanus este în abundență, 

sporadic apar și reprezentanți ai genurilor Helicosphaera și Sphenolithus. Aceste schimbări sunt 

efectul reluării legăturilor cu Oceanul Indo – Pacific (Rögl 1998), indicând și o încălzire a 

apelor. Asociațiile de nannoplancton din acest interval de timp sunt dominate de specii care 

preferă medii eutrofice, dintre acestea menționez: Cyclicargolithus abisectus, Cyclicargilithus 

floridanus, Coccolithus pelagicus, Reticulofenestra bisecta, Reticulofenestra daviesii, 

Reticulofenestra lockeri și Pontosphaera multipora. 

Calcidiscus leptoporus, având dimensiuni medii sub 5µm, este specia care se regăsește în 

asociațiile de nannoplancton de vârstă Acvitanian inferior. Pentru acest morfotip nu se cunosc 

suficient de bine preferințele ecologice, dar studiile efectuate pe asociațiile actuale de 

nannoplancton în apele reci ale Golfului Lisabona, în care s-a găsit acest morfotip, au considerat 

acest taxon ca fiind un reprezentant al asociațiilor de tranziție între ansamblurile nannofloristice 

de apă caldă și cele de apă rece, indicând influxuri de apă subtropicală (Auer et al., 2014). 
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Speciile Sphenolithus conicus, Sphenolithus dissimilis și Discoaster deflandrei prezente în 

asociațiile biozonelor Calcidiscus leptoporus și Umbilicosphaera jafari reprezintă un alt 

argument pentru încălzirea apelor de suprafață din perimetrul studiat. Prezența într-un procent 

ridicat (30–40 %) în asociații a taxonilor Coccolithus pelagicus, Cyclicargolithus abisectus, 

Cyclicargolithus floridanus, Reticulofenestra bisecta și Reticulofenestra daviesii indică ape 

temperate reci bogate în nutrient, în apropierea țărmului. 

La nivelul Burdigalianului inferior se constată o diferențiere în componența asociațiilor 

de nannoplancton. În zona nordică, pe aliniamentele Măgura – Govora și Târgu Jiu – Prigoria se 

remarcă lipsa reprezentanților genului Discoaster și o pondere însemnată a reticulofenestrelor de 

talie mică și a taxonuilor Coccolithus pelagicus, Cyclicargolithus floridanus și Braarudosphaera 

bigelowii. Această componență indică ape în apropierea țărmului, bogate în nutrienți, cu 

fluctuații de temperatură și salinitate (Auer et al., 2014).  

În zona sudică, pe aliniamentul Țicleni – Dejoiu la nivelul Acvitanianului superior – 

Burdigalianului inferior (zona Discoaster druggii) în asociații sunt prezenți: Discoaster druggii, 

Discoaster deflandrei, Sphenolithus moriformis, Helicosphaera carteri, Umbilicosphaera rotula, 

specii care preferă apele calde cu o concentrație scăzută în nutrienți (Auer et al.,2014). 

Componența asociațiilor de nannoplancton de vârstă Burdigalian superior este similară pe 

întreaga zonă studiată. Speciile Sphenolithus heteromorphus, Calcidiscus macintyrei, 

Calcidiscus leptoporus indică încălzirea apelor și condițiile unui mediu oligotrofic. Conținutul 

scăzut al nutrienților se reflectă în scăderea procentului de taxoni indicatori de nivel ridicat de 

nutrienți cum sunt: Coccolithus pelagicus, Cyclicargolithus floridanus și Reticulofenestra 

pseudoumbilicus (Auer et al., 2014). O altă caracteristică a acestor asociații este lipsa sau 

prezența într-un procent mic al speciei Helicosphaera carteri, considerată indicator al 

conținutului scăzut de nutrienți (Auer et al., 2014).  

Începând cu Badenianul inferior, s-au observat schimbări majore în structura asociațiilor 

de nannoplancton. S-a remarcat o creștere însemnată a procentului speciilor de apă caldă, a 

speciilor care preferă ariile de șelf cum ar fi Pontosphaera discopora, Pontosphaera multipora și 

Helicosphaera carteri (Auer et al., 2014). Procentajul mic sau lipsa discoasterilor este 

interpretată ca indicator al sedimentării în apropierea coastei (Ćorić & Hohenegger, 2008). De 

asemeni creșterea seminificativă a speciilor care suportă variații de salinitate (reticulofenestrele 
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de talie mică și medie, Braarudosphaera bigewowii) reprezintă un alt indicator al sedimentării în 

apropierea țărmului (Melinte 2004; Ćorić & Hohenegger, 2008). 

Wade & Bown (2006) au identificat specia Umbilicosphaera jafarii în asociațiile de 

nannoplancton din Bazinul Polemi (Cipru) în condiții de hipersalinitate; Ćorić & Hohenegger 

(2008) au interpretat procentul ridicat al acestui taxon în asociațiile din Bazinul Vienei ca 

indicator al creșterii salinități. În arealul studiat Umbilicosphaera jafari și Umbilicosphaera 

rotula prezintă o frecvență ridicată în probele de vârstă Badenian mediu colectate de sub nivelul 

sării (zona Helicosphaera wallichii). Este posibil ca acest bioeveniment să marcheze începutul 

izolarării Parathetysului Central, anunțând criza de salinitate de la sfârșitul Badenianului mediu. 

În această perioadă are loc o creștere a temperaturii și o scădere a nivelului mării ceea ce a dus la 

formarea nivelului evaporitic. 

Badenianul superior este marcat de ultima transgresiune marină, observată în asociațiile 

de nannoplancton prin prezența formelor cosmopolite. Prezența în procent scăzut a speciilor de 

de apă caldă cum ar fi Discoaster variabilis, Discoaster musicus, Calcidiscus leptoporus și 

Calcidiscus macintyrei indică reluarea regăturilor cu Oceanul Indo – Pacific întrerupte în timpul 

Badenianului mediu și totodată existența unor influxuri de apă caldă în arealul studiat. 

Discoaster exilis și Discoaster deflandrei întâlniți într-un număr redus în asociațiile de 

nannoplancton sunt considerați ca având preferințe pentru ape mai reci (Chira & Mărunțeanu, 

1990; Lelek et al., 2016). Helicosphaera carteri, Coccolithus pelagicus și Braarudosphaera 

bigelowii sunt într-un procent ridicat, indicând faptul că sedimentarea are loc în ape puțin adânci 

într-un mediu eutrofic. 

Compoziția asociațiilor de nannoplancton de vârstă Volhinian inferior, din sudul 

perimetrului studiat indică un mediu marin deschis, argumentat prin prezența în asociații a 

reprezentanților genurilor Discoaster, Orthorhabdus, Scyphosphaera și Syracosphaera. La 

nivelul Volhinianulul superior – Bessarabianului inferior apar schimbări importante în ansamblul 

asociațiilor de nannoplancton. S-a remarcat prezența taxonilor Noelaerhabdus bozinovice și 

Isolithus semenenko, specifici Paratethysului Central și de Est (Ćorić 2006; Chira 2006), atât pe 

aliniamentul sudic, cât și în arealul Băbeni. Prezența acestora la sud de Munții Carpați indică 

influxuri de ape cu salinitate sub 20o/oo dinspre Bazinul Pannonic în Bazinul Dacic. Mediul 

salmastru de sedimentare este argumentat și de prezența unui procent însemnat al 
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reticulofenestrelor de talie mică și a speciei Braarudosphaera bigelowii, rezistente la stresul 

ecologic produs de scăderea salinității.  

 

Capitolul 10. Concluzii 

În lucrarea prezentată au fost studiate asociațiile de nannoplancton din depozitele 

sedimentare, traversate de sonde, din intervalul stratigrafic Eocen – Sarmațian, din vestul 

Depresiunii Getice, perimetrul situate între râurile Jiu și Olt. Pentru acest interval au fost 

identificate un număr de 21 biozone de nannoplancton, corelate cu Zonarea Standard (Martini 

1971) și cu cele definite de Melinte (2005), pentru Oligocen și de Mărunțeanu (1999), pentru 

Miocenul inferior și mediu. 

Astfel, pentru intervalul Ypresian mediu – Lutețian inferior au fost identificate zonele: 

Discoater lodoensis (emendată în această lucrare), Reticulofenestra dictyoda (definită în această 

lucrare) și Discoaster sublodoensis (definită de Haq, 1964).  

Din punct de vedere litostratigrafic aceste zone corespund părții superioare a 

Conglomeratelor de Călimănești și a părții inferioare a Marnelor de Olănești. Pe baza 

asociațiilor de nannoplancton s-a stabilit vârsta formațiilor menționat, astfel nivelul superior al 

Conglomeratelor de Călimănești corespunde zonei Discoaster lodoensis (Ypresian mediu), în 

timp ce nivelul inferior al Marnelor de Olănești apaține intervalul zonelor Reticulofenestra 

dictyoda – Discoaster sublodoensis (Ypresian superior – Lutețian inferior).  

Asociațiile de nannoplancton conțin specii cosmopolite, care indică ape calde de 

suprafață și un mediu oligotrofic. 

Intervalul Lutețian mediu – Bartonian inferior nu au putut fi caracterizat, datorită lipsei 

carotelor mecanice și a probelor de sită și implicit a materialului paleontologic.  

În intervalul stratigrafic Bartonian mediu – Priabonian au fost identificate cinci zone, care 

în ordine cronostratigrafică sunt: Reticulofenestra bisecta (definită în această lucrare), 

Chiasmolithus oamaruensis (definită de Martini, 1970), Isthmolithus recurvus (definită de Hay, 

Mohler & Wade și emendată de Martini 1970), Sphenolithus pseudoradians (emendată în această 

lucrare) și Clausicoccus subdistichus (emendată în această lucrare). Litostratigrafic acestui 

interval corespunde părții superioare a Marmelor de Olănești. 
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Analiza asociațiilor de nannoplancton indică o schimbare în componența acestora față de 

cele anterioare, crește procentul speciilor temperate și reci, indicând o răcire a apelor de 

suprafață, dar și trecerea la un mediu eutrofic. 

Limita Eocen/Oligocen a fost stabilită pe baza asociațiilor de nannoplancton la apariția cu 

frecvență comună a specie Reticulofenestra minuta și la apariția argilelor calcaroase cenușii 

închis – negricioase.  

În Oligocen au fost identificate: zonele Reticulofenestra minuta (definită în această 

lucrare), Reticulofenestra lockeri (Melinte, 1996), Cyclicargolithus abisectus (Melinte, 1996), 

Sphenolithus ciperoensis (definită în această lucrare) și Pontosphaera enormis (definită în 

această lucrare). Litostratigrafia acestui interval corespunde Marnelor de tip Pucioasa și a 

Conglomeratelor de Cheia.  

Caracterul asociațiilor de nannoplancton de la nivelul Rupelianului indică o continuă 

răciere a mediului, aceste asociații fiind dominate de speciile care preferă apele temperate și reci, 

bogate în nutrient, de specii care suportă variațiile de salinitate datorită izolării Parathetys-ului, 

precum și apariția speciilor endemice Parathetys-ului. La nivelul Chattianului sunt în continuare 

dominate de speciile temperate și reci, dar reprezentanți ai genurilor Helicosphaera și 

Sphenolithus, ceea ce indică reluarea legăturilor cu Oceanul Indo – Pacific. 

  Limita Oligocen/ Miocen a fost stabilită în partea superioară a Marnelor de tip Pucioasa, 

la apariția în asociațiile de nannoplancton a specie Calcidiscus leptoporus sau în baza Gresiilor 

de Muiereasca. 

 Intervalului stratigrafic Acvitanian – Burdigalian inferior îi corespunde zona Calcidiscus 

leptoporus (definită în această lucrare) și zona Discoaster druggii (Martini & Worsley, 1970). 

Această ultimă zonă a fost împărțită în două sub zone pe baza primei apariții a specie 

Helicosphaera ampliaperta, și anume subzona Umbilcosphaera jafari (definită în această 

lucrare) și subzona Helicosphaera ampliaperta (definite în această lucrare).  

Litologia probelor analizate de pe aliniamentele Măgura Slătioarei – Govora, Târgu Jiu – 

Prigoria și Bustuchini – Băbeni corespunde formațiunulor Marnele de tip Pucioasa, Gresiile de 

Muiereasca și Stratele de Sărata. Pe aliniamentul sudic Peșteana – Dejoiu, probele obținute de 

pe arealele Dejoiu, Piscu – Stejarului și Vladimir sunt asemănătoare Marnelor de tip Pucioasa, 

fiind reprezentate litologic de argile calcaroase, uneori având aspect bituminous cu intercalații de 

gresii. Pe arealul Țicleni litologia probelor corespunzătoare acestui interval stratigrafic este 
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reprezentată de conglomerate, argile, gresii cu ciment calcaros și de un nivel evaporitic (gresii cu 

ciment anhidritic și sare).  

Asociațiile de nannoplancton corespunzătoare Acvitanianului sunt dominate în continuare 

de speciile temperate – reci, dar prezența taxonilor Calcidiscus leptoporus, Sphenolith conicus, 

Sphenolithus dissimilis și Discoaster deflandrei indică influxuri de apă subtropicale. 

La nivelul Burdigalianului inferior componența asociațiilor obținute din probele de pe 

aliniamentele nordice (Măgura – Govora și  Târgu Jiu – Prigoria) este diferită de cea a 

asociațiilor obținute din probele provenite de pe aliniamentul sudic Peșteana – Dejoiu. În partea 

nordică în asociațiițe de nannoplancton o pondere însemnată o au reticulofenestrele de talie mică 

și taxonii Coccolithus pelagicus, Cyclicargolithus floridanus, Braarudosphaera bigelowii. 

Această componență indică ape bogate în nutrient, în apropierea țărmului, cu fluctuații de 

temperatură și salinitate. În zona sudică sunt prezente specii care preferă ape calde cu o 

concentrație scăzută în nutrient. 

Pentru intervalul stratigrafic al Burdigalianului superior a fost definite în această lucrare o 

singură zonă și anume zona Sphenolithus heteromorphus.  

Litologia probelor prelevate de pe aliniamentele Măgura Slătioarei – Govora, Târgu Jiu – 

Prigoria și Bustuchini – Băbeni este asemănătoare Conglomeratelor de Mățău. Probele provenite 

de pe aliniamentul Peșteana – Dejoiu sunt reprezentatelitologic de marne și argile cenușii și brun 

roșcate, calcare argiloase cenușii și gresii silicioase, fine, cu liant mixt sau cu ciment calcitic, 

cenușii.  

La acest nivel stratigrafic s-a remarcat faptul că asociațiile de nannoplancton sunt 

similare pe întreaga zonă studiată și conțin specii care indică încălzirea apelor și condițiile unui 

mediu oligotrofic. 

Limita Burdigalian/Badenian a fost stabilită de asociațiile de nanoplancton în care 

frecvența specie Pontosphaera discopora este comună (> de 5 %). 

 În Badenian au fost identificate zonele Pontosphaera discopora (definită în această 

lucrare, Helicosphaera wallichii (definită în această lucrare) și Discoaster exilis (Bramlette & 

Worsley, 1970 și emendată în această lucrare). În această lucrare depozitele badeniene au fost 

studiate pe trei din cele patru aliniamente și anume: Târgu Jiu – Prigoria, Bustuchini – Băbeni și 

Peșteana – Dejoiu. 
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Litostratigrafic depozitele badeniene sunt reprezentate de cele patru unități 

litostratigrafice. Intervalul zonelor Pontosphaera discopora – Helicosphaera wallichi 

caracterizează unitatea litostratigrafucă a Tufurilor și a Marnelor cu Globigerine. Unitatea 

litostratigrafică Saliferă a fost traversată de sondele de pe arealele Colibași (aliniamentul A 2), 

Bărbătești, Totea și Vladimir (aliniamentul A 4). Unitatea litostratigrafică a Șisturilor cu 

Radiolari a fost identificată de asociațiile microfaunistice colectate din probele recuperate de pe 

arealele Budieni, Colibași, Negoiești (aliniament A 2), Grădiște (aliniament A 3), Socu, 

Hurezani, Totea, Rădinești și Vladimir (aliniament A 4). Din intercațiile grezoase și marnoase 

ale acestei unități s-au obținut asociații de nannoplancton care au permis încadrarea lor în zona 

Discoaster exilis (Martini & Worsley, 1970, emendată în această lucrare).  

Asociațiile de nannoplancton de la nivelul Badenianului inferior se caracterizează prin 

creșterea numărului de specii care indică o încălzire a apelor de suprafață și a speciilor care 

preferă ariile de șelf. În asociațiile din zona Helicosphaera wallichii s-a remarcat o creștere a 

procentului pentru speciile Umbilicosphaera jafari și Umbilicosphaera rotula, bioeveniment care 

marchează începutul izolării Parathetysului Central. Prezența reprezentanților ai genului 

Discoaster indică reluarea legăturilor cu oceanul Indo – Pacific și aportul de apă caldă în zona 

vestică a Depresiunii Getice. 

Asociațiile de nannoplancton nu au evidențiat limita Badenian/Sarmațian, aceasta 

situând-se în parte superioară a zonei Discoaster exilis. Intervalul Volhinian – Bessarabian 

inferior este ultimul interval studiat în această lucrare și pentru acesta s-au identificat zonele: 

Discoaster exilis (partea superioară), Discoaster kuglerii (Branlette & Wilcoxon, 1967) și 

Catinaster coalithus (Bramlette & Wilcoxon 1967). 

Litologia probelor analizate din acest interval sunt reprezentate de o alternanță de gresii, 

marne şi argile calcaroase, uneori nisipoase, cu lamine calcaroase.  

S-a observant o diferențiere, la nivelul Volhinianului inferior, între compoziția 

asociațiilor obținute din probele recuperate de pe aliniamentul Bustuchini – Băbeni și cele 

obținute din probele prelvate de pe aliniamentul Peșteana – Dejoiu. Asociațiile de nannoplancton 

pe aliniamentul sudic (aliniamentul Peșteana – Dejoiu) conțin specii care indică un mediu marin 

deschis cu ape calde, în timp asociațiile din aliniamentul Bustuchini – Băbeni sunt formate din 

specii cretatice și paleogene remaniate. La nivelul Volhinianului superior – Bessarabian inferior 
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această diferențiere dispare, remarcându-se prezența taxonilor Noelaerhabdus bozinovice 

tegulatus și Isolithus semenenko, specifici Paratethysului Central. 

În această lucrare au fost prezentate pentru prima dată asociațiile de nannoplancton 

obținute din carotele mecanice și din probele de sită recuperate din sondele amplasate în vestul 

Depresiunii Getice, între râurile Olt și Jiu.  

A fost identificată și prezentată pentru prima dată la sud de Munții Carpați, în asociațiile 

de vârstă Sarmațian a speciei endemice Paratethysului Central Isolithus semenebko Luljeva. 

Prezența acesteia și a speciei Noelaerhabdus bozinovice tegulatus în asociațiile de nannoplancton 

reprezință dovezi ale legăturilor dintre Bazinul Paratethysului Central și Bazinul Dacic. 
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