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SECTORUL BÂRLAD SECTORUL DELTEI DUNĂRII

- Cele mai vechi depozite ale acestui 

megaciclu au fost interceptate cu un foraj 

executat la nord de Bârlad, între 1412 m şi 

1602 m.

Litologie:

- în partea inferioară: roci predominant pelitice 

(argile) bituminoase, cu intercalaţii de 

materiale arenitice;

- în partea superioară: calcare şi marne 

negricioase, diaclazate, cu characee (alge), 

foraminifere şi ostracode. 

Litologie:

- în partea inferioară: calcare şi dolomite 

(Formaţiunea de Rosetti) asemănătoare cu 

cele din Sectorul Bârlad şi Sectorul Valah al 

Platformei Moesice;

- în partea superioară: siltite, gresii feldspatice 

şi litice, cu intercalaţii de tufuri vitroclastice 

(Formaţiunea de Sulina).



SECTORUL BÂRLAD SECTORUL DELTEI DUNĂRII

- Sedimentarea se produce în intervalul 

Permian – Triasic inferior

Litologie: fond litologic alcătuit din depozite 

grezo-argiloase, cu nivele de culoare 

cărămizie şi roşie;

- în partea inferioară predomină depozitele 

alcătuite din gresii, străbătute de diaclaze 

umplute cu anhidrit;

- îa partea superioară predomină depozitele 

argiloase cu cuiburi de anhidrit (facies de tip 

Sabkha).

- Sedimentarea se produce în intervalul 

Permian – Triasic superior

Litologie:

- în partea inferioară: depozite epiclastice de 

culoare roşie;

- în partea superioară urmează calcare 

cenuşii şi epiclastite (gresii calcaroase, 

siltite, marne).

b. Megaciclul Permian - Triasic inferior



SECTORUL BÂRLAD SECTORUL DELTEI DUNĂRII

Sedimentarea se încheie în Eocen.

Litologie:

Jurasicul

- în bază: Formaţiunea pelitică cu

argile, siltite şi marne cenuşii

negricioase cu intercalaţii subţiri de

gresii şi rare intercalaţii de siderite

(FeCO3);

- la partea superioară: Formaţiunea

carbonatică - calcare şi dolomite

cenuşii-brune stratificate, calcare

noduloase roşcate, calcare masive.

Sedimentarea se încheie mai timpuriu, 

în Apţian.

Litologie:

Jurasicul

- Formaţiunea inferioară calcaroasă

- peste care urmează Formaţiunea 

argiloasă

- coloana se încheie cu Formaţiunea 

superioară calcaroasă (calcare cenuşii 

şi gălbui în alternanţă cu marne).

c. Megaciclul Jurasic – Cretacic – Eocen



SECTORUL BÂRLAD SECTORUL DELTEI DUNĂRII

Cretacicul:

- în partea inferioară sedimentarea este

heterolitică: argile policolore, un nivel de 

anhidrite de 50-70 m grosime, nisipuri 

calcaroase, gresii cuarţoase şi 

glauconitice, conglomerate;

- în partea superioară sedimentarea este 

predominant calcaroasă: calcare algale, 

calcare oolitice, calcare masive.

Eocenul: sedimentarea se menţine 

predominant carbonatică, cu unele 

intercalaţii de conglomerate şi argile 

verzi.

Cretacicul:

- argile, siltite feruginoase, gresii fine cu 

ciment calcaros şi dolomite cu gips.







SECTORUL BÂRLAD SECTORUL DELTEI DUNĂRII

Badenianul superior:

- Formaţiunea detritică (infraanhidritică): 

conglomerate, gresii, nisipuri. În gresii şi nisipuri 

apar intercalaţii de marne şi calcare;

- Formaţiunea anhidritică (evaporitică): 

anhidrite cu unele intercalaţii de marne, argile şi 

tufuri;

- Formaţiunea argilo-marno-calcaroasă.

Sarmaţianul: argile, siltite, marne, nisipuri, 

nisipuri cineritice şi strate subţiri de gresii şi 

calcare oolitice

Badenianul superior: funcţionează ca uscat

Sarmaţian: calcare lumaşelice, gresii oolitice, 

nisipuri, siltite și argile. 



SECTORUL BÂRLAD SECTORUL DELTEI DUNĂRII

Meoţian:
- tufuri (cinerite) andezitice de Nuţasca-Ruseni 

în alternanţă cu nisipuri, siltite, argile şi 

intercalaţii subţiri de gresii;

- grosimea depozitelor este de 200 -250 m în 

est şi de cca. 400 m, în vest.

Ponțian – Dacian:
- depozite continentale

Romanian:
- depozite continentale şi lacustre (nisipuri, 

pietrişuri, argile) cu faună de mamifere şi 

moluşte

- depozite de pietrişuri cu fragmente de gresii, 

cuarţite, menilite, peste care se dispun nisipuri, 

cu o grosime de 38-60 m, au fost denumite la 

est de Valea Bârladului - Formaţiunea de 

Bălăbăneşti.

- la vest de Valea Bârladului, în acelaşi interval 

se depune Formaţiunea de Cândeşti, alcătuită 

din pietrişuri şi nisipuri cu structură torenţială, 

cu grosimi până la 300 m. Sursa acestor 

fragmente este carpatică.

Meoțian – Romanian: nisipuri, 

argile, siltite roşcate şi rare lentile de 

pietrişuri







(prelucrat după Ionesi, 1994)









OROGENUL     CARPAȚILOR     ORIENTALI PLATFORMA SCITICĂ - Compartimentul Bârlad



(din Ionesi, 1994)
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Elementele morfologice ale stratului

STRATUL este un volum de roci sedimentare, cu geometrie tabulară, omogen litologic (petrografic: strate de 

argile, strate de calcare, strate de gresii etc.), separat de stratele din culcuș și acoperiș prin suprafețe de 

stratificație relativ plane, în general paralele. Grosimile sunt foarte variabile, de la câțiva cm până la 1 m. 

Corpurile cu grosimi mai mari de 1m sunt denumite bancuri.

LAMINELE – sunt subunități milimetrice ale stratelor.
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Sursa: Montgomery (2000)
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