
 

 

  



 

 

Autor: JURAVLE DORU-TOADER 

GEOLOGIA ROMANIEI, VOL. I 

 

ISBN: 978-973-1809-55-7 

Format: A4 
112 pagini 

Anul apariţiei: 2009 

http://doru.juravle.com/publicatii/  

http://doru.juravle.com/publicatii/


 

 

 

 

CUPRINS 

 

 

 I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE 

 II. MORFOSTRUCTURILE DE PLATFORMĂ PREALPINE 

o II.1. Platforma Moldovenească 

o II.2. Platforma Scitică 

 II.2.1. Sectorul Bârlad 

 II.2.2. Sectorul Deltei Dunării 

o II.3. Platforma Moesică 

 II.3.1. Compartimentul Valah 

 II.3.2. Compartimentul Sud-Dobrogean 

 II.3.3. Compartimentul Central-Dobrogean 

 III. MORFOSTRUCTURILE DE OROGEN 

 IV. OROGENUL NORD-DOBROGEAN 

o IV.1. Pânza de Măcin 

o IV.2. Pânza de Niculiţel 

o IV.3. Pânza de Tulcea 

o IV.4. Bazinul Babadag (Cuvertura Postectonică) 

o IV.5. Promontoriul Nord-Dobrogean 

 BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 

 



Doru-Toader JURAVLE GEOLOGIA ROMÂNIEI, VOL. I EDITURA STEF IAȘI 

3 

 

 
Lucrarea de faţă reprezintă un material adecvat pentru inițierea în studiul Geologiei 

României. Este utilă studenţilor care parcurg disciplina de Geologia României într-un 
semestru, conform planurilor de învăţământ în sistem Bologna. Întreprinderea este extrem de 
dificilă în condiţiile date, pentru că realizarea unui balans judicios şi eficient între reducerea la 
minim a informaţiei geologice impusă de timpul alocat şi detalierea necesară pentru un 
auditoriu care vine în contact, uneori, pentru prima dată cu acest tip de informaţie, pare un 
demers utopic. 

În aceste condiţii, este obligatoriu ca în parcurgerea acestei discipline activitatea 
didactică să fie centrată pe munca individuală a studentului, care va avea în vedere 
completarea cunoştinţelor geologice cu informaţii din următoarele discipline: mineralogie, 
petrologie şi petrografie, stratigrafie, geologie structurală, geologie istorică şi tectonică 
globală.   

Unele sugestii foarte utile privind titlul primului volum, Geologia terenurilor Est-Carpatice 
(Platformele şi Orogenul Nord-Dobrogean) şi modul de tratare a unităţilor morfostructurale ne-
au fost făcute de dl. prof. univ. dr. Eugen Grădinaru de la Universitatea din Bucureşti, căruia îi 
mulţumim pe această cale. În ce priveşte titlul volumului, într-adevăr, „terenurile est-carpatice” 
poate introduce o anumită confuzie asupra domeniului luat în discuţie, partea estică a 
orogenului sau terenurile din estul acestuia, dar sperăm că fiind precizat în paranteză 
structurile la care ne referim, această posibilă confuzie va fi înlăturată. 

Considerăm că în introducere trebuie să facem anumite precizări asupra terminologiei 
folosite, conform Ghidului stratigrafic al ICS, manualelor de geologie structurală şi stratigrafie, 
precum şi sensului acordat în dicţionarele de geologie.   

 
 

I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE 
 
I.1. Structura geologică – în sens larg, se referă la alcătuirea de ansamblu a subsolului 

unei anumite  regiuni (continent, ţară, provincie, etc.), descriind originea, constituţia şi vârsta 
rocilor componente, raporturile dintre volumele de roci (aranjamentul acestora) rezultat în urma 
mişcărilor tectonice, precum şi repartiţia spaţială a unităţilor structurale. 

Unităţile geologo-structurale sunt zone din scoarţa terestră care prezintă anumite 
caractere specifice în ce priveşte constituţia şi aranjamentul structural al rocilor din subsol, 
caractere care le deosebesc de zonele învecinate.  

Unităţile structurale majore precum şi subunităţile tectonice care le alcătuiesc sunt 
delimitate tectonic (falii inverse, plane de şariaj, etc.) şi nu limite geomorfologice. Limitele 
geomorfologice se pot suprapune sau nu peste planele tectonice care delimitează unităţile 
structurale.   

Structurile geologice se clasifică în funcţie de tipul de scoarţă, gradul de stabilitate 
tectonică şi arhitectura (aranjamentul) volumelor de roci în scoarţă, după cum urmează: 

 
1. După tipul de scoarţă: structuri geologice ale scoarţei continentale, care alcătuiesc 

continentele şi marginile continentale (platforme, scuturi, orogene, rifturi continentale) şi 
structuri geologice ale scoarţei oceanice (dorsalele medio-oceanice, platformele oceanice, 
arcurile insulare, insulele vulcanice, fosele, bazinele marginale) (Fig. 1, 2, 3). 

 
2. După gradul de stabilitate tectonică: structuri geologice stabile tectonic sau cu un 

grad redus de instabilitate, care alcătuiesc de regulă nucleele continentale (scuturile, 
platformele, orogenele paleozoice) şi structurile geologice instabile din punct de vedere 
tectonic, care alcătuiesc de regulă bazinele oceanice şi marginile continentale (rifturile 
continentale şi oceanice, fosele oceanice, bazinele marginale, arcurile insulare, orogenele 
alpine) (Fig. 3). 

 
3. După arhitectura volumelor de roci: platforme şi orogene. 
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3.1. Platformele – sunt morfostructuri geologice alcătuite din două etaje structurale: 
soclul şi cuvertura, cu o tectonică distinctă. Soclul reprezintă o catenă orogenică cratonizată 
şi peneplenizată. Cuvertura este alcătuită din roci sedimentare, formate în unul sau mai multe 
cicluri de sedimentare, dispuse într-o structură orizontală sau slab deformată (Fig. 1).  

 

 
Fig. 1. Scuturi şi platforme (după Bleahu, 1983) 

 

 
Fig. 2. Morfostructuri ale scoarţei continentale şi oceanice (din Bleahu, 1983) 

 

 
Fig. 3. Morfostructuri ale scoarţei continentale şi oceanice (Sursa: http://sepmstrata) 
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3.2. Orogenele sunt morfostructuri geologice majore, rezultate în urma mişcărilor 

geotectonice prin care fundamentele bazinelor de sedimentare şi cuverturile sedimentare 
acumulate în acestea sunt intens tectonizate, dispuse de regulă în pânze de şariaj. 

 
I.2. Stratigrafia – denumită şi „ştiinţa stratelor geologice”, studiază stratele de roci 

sedimentare, curgerile magatice şi formaţiunile metamorfice grupate în unităţi stratigrafice, cu 
scopul de a stabili vârsta relativă a acestora pe baza raporturilor geometrice de superpoziţie 
geometrică şi al conţinutului paleontologic, sau vârsta absolută prin metode radiometrice. 
Pornind de la vârstele stabilite în anumite areale, se procedează la corelările geocronologice 
(pe orizontală), fundamentând reconstrucţia istoriei geologice a Pământului sub aspect 
tectonic, paleogeografic, paleobiologic, paleomedial, paleoclimatic, etc. În stratigrafie, pentru 
operaţionalizare se lucrează cu volume de roci care reprezintă o unitate stratigrafică. 

 
Unitatea stratigrafică reprezintă un volum de roci depus în continuitate de sedimentare, 

cu caractere litostratigrafice, sau paleontologice, sau cronostratigrafice, sau paleomagnetice, 
etc., relativ omogene, care reprezintă entităţile distincte folosite pentru corelările 
cronostratigrafice. În funcţie de specificul caracterului omogen al succesiunii stratigrafice 
rezultă unităţi litostratigrafice, biostratigrafice, cronostratigrafice, paleomagnetice, etc. Limitele 
dintre unităţile amintite pot coincide sau nu. 

 
I.2.1. Litostratigrafia – este o ramură a stratigrafiei care se ocupă cu separarea 

volumelor de roci cu caractere specifice în unităţi litostratigrafice şi corelarea acestora pe baza 
caracterelor litologice şi cronostratigrafice. 

 
Unitatea litostratigrafică reprezintă un volum de roci sedimentare, magmatice sau 

metamorfice, alcătuită din strate, curgeri, etc., constituite dintr-un singur tip petrografic sau o 
combinaţie de tipuri, care reflectă condiţiile sedimentogenetice, magmatogene sau 
metamorfogene ale rocilor. Acestea se deosebesc net de unităţile din culcuş şi acoperiş. 
Unităţile litostratigrafice reflectă extensiunea spaţială şi în timp a condiţilor genetice relativ 
uniforme din bazinele de sedimentare şi domeniile magmatice şi metamorfice. 

Unitatea litostratigrafică de bază, cartabilă, cu care se operează în teren şi se efectuează 
corelările litostratigrafice este formaţiunea litologică. 

Formaţiunea litologică este alcătuită dintr-o succesiune stratigrafică (o sumă strate, 
curgeri de lave, alternanţe de curgeri de lave cu strate sedimentare, etc.) relativ omogenă din 
punct de vedere litologic (petrografic) şi stratonomic (al succesiuni stratelor de roci) şi care 
reprezintă persistenţa unor anumite condiţii genetice în domeniile de formare ale rocilor. 
Formaţiunile pot avea grosimi de la câţiva metri până la câteva mii de metri. 

Caracteristicele litologice ale unei formaţiuni sunt descrise pe o secţiune unde aflorează 
în totalitate şi se pot observa raporturile de continuitate cu formaţiunile din culcuş şi acoperiş. 
Acest profil se numeşte secţiune de referinţă şi volumul de roci descris se numeşte stratotip. 
Orice separare ulterioară a formaţiunii în alte regiuni, trebuie să se raporteze la stratotip, pentru 
a se putea efectua în final corelările litostratigrafice. 

Formaţiunile litologice sunt divizate în membrii şi strate, pe aceleaşi criterii privind 
omogenitatea relativă a volumelor de roci separate. O sumă de formaţiuni, în succesiune 
stratigrafică, depuse într-un interval de timp precizat, se numeşte grup. 

  
I.2.2. Biostratigrafia – este o ramură a stratigrafiei care grupează stratele de roci 

sedimentare în unităţi biostratigrafice pe baza conţinutului paleontologic (dezvoltarea unui 
grup, unor genuri, sau specii de organisme). Pornind de la unităţile biostratigrafice se 
efectuează corelările cronostratigrafice şi geocronologice, se stabileşte lanţul evolutiv de-a 
lungul timpului geologic, se întocmesc modelele paleobiologice şi se furnizează informaţii 
paleomediale şi paleoclimatice. 
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Unitatea biostratigrafică reprezintă un strat sau un grup de strate cu un conţinut 
paleontologic distinct, diferit de cel al volumelor de roci situate în culcuşul sau acoperişul 
unităţii. Delimitarea unităţilor biostratigrafice a stat la baza geocronologiei Fanerozoicului. 
Unitatea biostratigrafică fundamentală în biostratigrafie este biozona. 

Biozona cuprinde un strat sau un grup de strate cu un conţinut paleontologic distinct, 
caracterizat de dezvoltarea unor specii fosile caracteristice pentru un interval de timp dat. 
Limitele inferioară şi superioară a unei biozone se trasează în volumul de roci sub stratul în 
care se înregistrează prima apariţie a taxonului caracteristic (speciei), respectiv deasupra 
stratului în care se înregistrează ultima apariţie a taxonului caracteristic. Pe orizontală biozona 
are o extensiune limitată geografic, coincizând cu arealul de dezvoltare a speciei conducătoare 
(caracteristice). 

 
I.3. Cronostratigrafia şi geocronologia 
 
Cronostratigrafia este o ramură a stratigrafiei  care se ocupă cu vârsta stratelor şi 

corelarea cronologică a acestora. În acest mod se grupează unităţile litostratigrafice în unităţi 
cronostratigrafice, care reprezintă volume de roci formate într-o unitate geocronologică. 

Unitatea cronostratigrafică se referă la un grup de strate format într-o unitate de timp 
geologic. 

Cronozona este cea mai mică diviziune  în cronostratigrafie, reprezentând stratul sau 
pachetele de strate formate în momentul desfăşurării unui eveniment biologic, geologic sau 
geofizic. 

 
Geocronologia este o ramură a stratigrafie care se ocupă cu datarea (stabilirea vârstei) 

depozitelor geologice şi ierarhizarea cronologică a acestora, rezultând unităţi geocronologice 
(de timp), concretizate în unităţi cronostratigrafice (volume de roci) (Fig. 4). 

Datarea se poate face relativ, aplicându-se corelările pornind de la principiul superpoziţei 
geometrice a stratelor şi conţinutul paleontologic al acestora, sau în mod absolut, folosindu-se 
metode radiometrice.   

 

Unităţi geocronologice Unităţi cronostratigrafice 

EON EONOTHEM 

       ERĂ           ERATHEM 

           PERIOADĂ                      SISTEM 

                         EPOCĂ                              SERIE 

                                  VÂRSTĂ                                    ETAJ 

                                       CRON                          CRONOZONĂ  
Fig. 4. Raporturile dintre unităţile geocronologice şi unităţile cronostratigrafice 

 
Scara geocronologică (scara stratigrafică) folosită în prezent este cea adoptată de 

Comisia Internaţională de Stratigrafie (fig. 4). Dar se impune o precizare. Începând din 
Priabonian, datorită ridicărilor alpine, se separă din Oceanul Tethys un bazin marin denumit 
Paratethys, în care se formează terenurile sedimentare din Orogenul carpatic şi domeniul 
extracarpatic (Jipa, 2006). În acest context, pentru domeniul Paratethys s-au separat în 
Neogen, corespunzător bazinelor separate, unităţi geocronologice şi cronostratigrafice 
regionale, specifice. Acestea unităţi geocronologice sunt folosite încă în majoritatea literaturii 
geologice privitoare la terenurile extracarpatice şi ale Orogenului Carpaţilor Orientali, motiv 
pentru care vom prezenta mai jos Scara stratigrafica ICS (2006) şi un tabel cu corelarea 
unităţilor standard cu unităţile regionale separate pentru Paratethys (Fig. 4, 5,6). 

 
I.4. Magnetostratigrafia – este o ramură a stratigrafiei care studiază volumele de roci în 

funcţie de proprietăţile magnetice al acestora, rezultând gruparea formaţiunilor litologice în 
unităţi magnetostratigrafice. Unitatea magnetostratigrafică de bază cu care se operează este 
magnetozona. 



Doru-Toader JURAVLE GEOLOGIA ROMÂNIEI, VOL. I EDITURA STEF IAȘI 

7 

 

 

 
Fig. 5. Scara Stratigrafică Internaţională (ICS, 2006) 
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Fig. 6. Corelarea unităţilor standard cu unităţile separate în bazinele dacic şi euxinic 

din Pratethysul oriental (din Jipa, 2006)  

 
I.5. Structura geologică - se referă la arhitectura (aranjamentul) volumelor de roci din 

scoarţă, rezultată după mişcările tectonice. 
1. Structuri primare ale rocilor magmatice (corpurile plutonice), vulcanice (curgerile de 

lave) şi ale rocilor sedimentare (stratul)   
2. Structuri plicative (cutele) – cute anticlinale, sinclinale, solzi, etc. 
3. Structuri disjunctive (faliile) – gravitaţionale, de decroşare, normale, inverse, conforme, 

contrare, etc. 
4. Pânze tectonice (asociaţii de cute–falii) – pânze de şariaj, pânze de acoperire, 

duplicaturi, digitaţii. 
 
I.6. Geotectonica – studiază mecanismele de declanşare şi desfăşurare a proceselor 

tectonice care au drept consecinţă deformarea volumelor de roci preexistente şi rearanjarea 
acestora în scoarţa terestră și ciclurile geotectonice majore care conduc la deschiderea 
bazinelor oceanice și formarea catenelor orogenice. 

 
1. Ciclul orogenetic (orogeneza) – ansamblul mişcărilor geotectonice în urma cărora 

rezultă înălţarea catenei şi formarea structurii specifice orogenelor.  
Catena orogenică nu este sinonimă cu catena montană, înglobând arii mai extinse decât 

catenele montane. Prin catenă orogenică se înțelege o structură a scoarței terestre, intens 
tectonizată, care poate să aibă exprimare topografică pozitivă sau nu, caz în care se găsește 
îngropată la diferite adâncimi sub sedimente mai tinere. Catena montană reprezintă o catenă 
orogenică cu exprimare topografică pozitivă, sau o parte din aceasta. De ex. Orogenul 
Carpatic include şi treapta subcarpatică alături de treapta carpatică 
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2. Fază tectogenetică (structogeneză)- etapă a unui ciclu orogenetic, în care se înalţă 
şi se formează structura unui domeniu (unei zone) din catena orogenetică.  

 
 
I.7. Cartografia geologică – se ocupă cu operaţiunile de cartare geologică, 

transpunerea informaţiilor şi întocmirea hărţilor geologice, în general a materialelor 
cartografice. 

 
1. Harta geologică – este o reprezentare pe o hartă topografică a formaţiunilor 

geologice, elementelor structurale şi tectonice, după înlăturarea învelişului pedologic din ariile 
în care acesta se dezvoltă. 

 
2. Secţiunea geologică (profilul geologic) – reprezentarea pe o anumită direcţie, de 

regulă pe un plan vertical, a modului de dezvoltare a structurilor geologice în adâncime. 
 
3. Coloana litostratigrafică – În coloane se redă succesiunea cronostratigrafică a 

formaţiunilor litologice şi conţinutului paleontologic dintr-o anumită regiune. 
 
4. Bloc diagramă – reprezentarea tridimensională a structurii geologice dintr-o anumită 

regiune. 
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II. MORFOSTRUCTURILE DE PLATFORMĂ PREALPINE ALE TERITORIULUI 
ROMÂNIEI 

 
Evoluţia geologică a determinat formarea pe teritoriul României a două categorii de 

morfostructuri majore: de platformă şi de orogen. Unităţile de platformă sunt alcătuite din două 
etaje structurale (fig. 1 şi 2): 

- un etaj inferior, denumit fundament sau soclu, ce reprezintă o fostă catenă orogenică 
peneplenizată, cu depozite intens cutate şi metamorfozate parţial sau în totalitate; 

- un etaj superior, denumit cuvertura sedimentară, alcătuit din depozite sedimentare 
dispuse în strate orizontale sau slab deformate. 

 

 
Fig. 1. Structură de platformă (Compartimentul Sud-Dobrogean) 

 

 
Fig. 2. Structură de platformă (compartimentele dobrogene) (după Ionesi, 1994)  
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Fig. 3. Corelarea megaciclurilor de sedimentare marină din platformele prealpine 

care alcătuiesc teritoriul României 
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Aceste etaje s-au format în două etape distincte ale evoluţiei geologice a teritoriului: 
fundamentul (soclul) a luat naştere în etapa labilă de geosinclinal, care se încheie cu 
ridicarea catenelor orogenice, iar cuvertura sedimentară se formează în etapa de stabilitate, 
ulterior cratonizarea soclului („sudarea” la nucleul continental). În această etapă au loc mişcări 
epirogenetige pozitive şi negative, care pot deforma slab depozitele cuverturii. 

Eventualele fracturi şi deformări ale cuverturii se pot produce datorită mişcărilor tectonice 
din bazinele geosinclinale limitrofe (de ex. în geosinclinalul carpatic = Neotethys sau 
geosinclinalul orogenului cimeric = Paleotethys), sau pot avea cauze genetice. 

De asemenea, variaţia grosimii stratelor şi a formaţiunilor este controlată de morfologia 
bazinului marin (adâncimea acestuia), determinată la rândul ei de mişcările de subsidenţă sau 
de ridicare ale scoarţei. 

Cuvertura sedimentară a platformelor s-a format în unul sau mai multe cicluri de 
sedimentară marină, separate de perioade de exondare, când au luat naştere paleoreliefurile 
(suprafeţele de discordanţă). Pe parcursul ciclurilor majore de sedimentare au existat scurte 
„momente” de exondare în diferite intervale de timp geologic (Fig. 3).    
Trecerea de la regimul de geosinclinal la cel de stabilitate s-a produs în momente diferite şi 
aceste „intervale de timp” sunt considerate ca reprezentând vârsta platformelor. Astfel, 
soclul Platformei Moldoveneşti s-a sudat la cratonul est-european în Proterozoic mediu, soclul 
Platformei moesice în Proterozoic superior-Cambrian inferior, etc. Aceste „momente 
geologice” sunt considerate vârstele structurilor respective. 

 

Pe teritoriul României unităţile de platformă se dispun la est şi sud de linia de şariaj 
pericarpatică (falia pericarpatică) (fig. 4).  

Aceasta urmăreşte la suprafaţă linia localităţilor: Vicov (pe Valea Sucevei), Solca, 
Păltinoasa (pe Valea Moldovei), Tg. Neamţ, Buhuşi (pe Valea Bistriţei), la vest de Adjud, est 
de Buzău, sud de Ploieşti, Găieşti, Bibeşti şi Drobeta-Turnu Severin. 

 

 
Fig. 4 – Distribuţia unităţilor de platformă pe teritoriul României (prelucrat după Ionesi, 1994) 

 

Unităţile de platformă care alcătuiesc scoarţa teritoriului României sunt următoarele (Fig. 
4): 
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a. Platforma Moldovenească 
b. Platforma Scitică 

1. Sectorul Bârlad 
2. Sectorul Deltei Dunării 

c. Platforma Moesică 
1. Compartimentul valah 
2. Compartimentul Sud-Dobrogean 
3. Compartimentul Central-Dobrogean 

 

 

Unităţile de orogen care alcătuiesc teritoriul României sunt poziţionate la vest şi la nord 
de falia pericarpatică (Orogenul Carpatic) şi în partea de sud-est a României, între faliile 
Peceneaga-Camena şi Sf. Gheorghe-Oancea-Adjud (Orogenul Nord-Dobrogean; OND). 
diviziunile structurale majore ale Orogenului Carpatic sunt figurate în Fig. 5. 

 

 
Fig. 5. Unitățile morfo-structurale majore ale Orogenului Carpatic (prelucrat după Săndulescu, 1984) 
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II.1. PLATFORMA MOLDOVENEASCĂ 

Este situată în faţa Carpaţilor Orientali, fiind cea mai veche unitate de platformă de pe 
teritoriul României. Reprezintă terminaţia sud-vestică a Platformei Europei Orientale (= Est-
Europeană; = Podolică; = Rusă). 

 
1. Delimitarea unităţii 
 
Prin Platforma Moldovenească se înţelege sectorul care revine teritoriului românesc din 

Platforma Europei Orientale. În acest înţeles, Platforma Moldovenească este cuprinsă între 
(Fig. 4, cap. II - pg. 10): 

- în parte de est şi nord – frontiera de stat (sunt limite formale în sensul că structura 
geologică are continuitate spre nord şi est de frontieră); 

- în partea de vest – falia pericarpatică, care delimitează platforma de molasa 
pericarpatică (Pânza subcarpatică). La suprafaţă poate fi urmărită, de la nord la sud, pe 
aliniamentul localităţilor Vicov (pe râul Suceava), Solca, Păltinoasa (pe râul Moldova), Tg. 
Neamţ, Buhuşi (pe râul Bistriţa). Spre vest se afundă sub zona de orogen, fiind verificată cu 
foraje executate din zona flişului carpatic, la Putna (un afluent de dreapta al Sucevei), Frasin 
(pe râul Moldova), Cuejdiu (afluent al Bistriţei); 

- în partea de sud – falia Fălciu-Plopana. 
 
2. Vârsta: Proterozoic mediu (momentul cratonizării fundamentului şi „sudării” acestuia 

la nucleul continental baltic). 
 
3. Stratigrafia. 
 
Platforma Moldovenească este alcătuită dintr-un soclu metamorfic străbătut de intruziuni 

magmatice granitoidice şi o cuvertură sedimentară formată din depozite cvasiorizontale, care 
reflectă stadiile de evoluţie geologică. Astfel, fundamentul reprezintă etapa de labilitate 
tectonică (= etapa geosinclinală), în care procesele geodinamice şi geotectonice au fost foarte 
active. Au avut loc procese de sedimentare, magmatice şi metamorfice finalizate cu formarea 
unui sistem orogenic. Cuvertura corespunde cu etapa de stabilitate tectonică, în care s-au 
manifestat doar mişcări epirogenetice pozitive şi negative. Evoluţia geotectonică a Globului şi 
paleoclimatică au determinat trei mari cicluri de transgresiune şi regresiune marină, 
corespunzătoare megaciclurilor de sedimentare în care s-au format depozitele cuverturii. 
Fracturile care au afectat fundamentul şi depozitele sedimentare ale ciclurilor paleozoic şi 
cretacic-eocen, precum şi deformarea acestora, sunt în legătură cu mişcările epirogenetice (– 
şi +) ale scoarţei continentale est-europene şi a evenimentelor geotectonice din oceanele 
Paleotethys şi Neotethys. 

 
3.1. Fundamentul (= soclul) 
 
Apare la zi la est de Prut, în Masivul Azovo-Podolic (Ucrainean), însă pe teritoriul 

României nu aflorează în nici un punct. 
A fost interceptat cu câteva foraje adânci executate la Iaşi (la -1121 m), Popeşti (la -1370 

m), Bătrâneşti (la -1008 m), Todireni (la -950 m) și Bodeşti (–3950 m). 
Soclul este exclusiv cristalin, fiind caracterizat din punct pe vedere litologic de roci cuarţo-

feldspatice, gnaise oculare, paragnaise cu plagiocalzi, larg cristalizate şi intruziuni granitice. 
Natura soclului variază de la est spre vest, fiind de tip podolic până la falia Siretului, de 

natură scitică între faliile Siretului şi Solca şi probabil de tip moesic sub pânzele Orogenului 
Carpatic (Fig. 1). 

Vârsta ultimului metamorfism care a afectat formaţiunile soclului, determinată prin 
măsurători radiometrice, este de 1600 mil. ani, ce corespunde cu mişcările karelian-elsoniene 
din Proterozoicul mediu. 

 



Doru-Toader JURAVLE GEOLOGIA ROMÂNIEI, VOL. I EDITURA STEF IAȘI 

15 

 

 
Fig. 1. Constituţia fundamentul Platformei Moldoveneşti (Săndulescu, 1984; Ionesi, 1994) 

 
3.2. Cuvertura sedimentară 
 
Este alcătuită exclusiv din depozite sedimentare marine ce aparţin intervalului Vendian 

superior–Meoţian. La acestea se adagă depozitele continentale cuaternare, care alcătuiesc 
mai ales terasele, şesurile aluviale şi conurile aluviale ale arterelor hidrografice. Depozitele 
cuverturii s-au format în 3 megacicluri de sedimentară marină, în cadrul cărora s-au manifestat 
episoade scurte de întrerupere a sedimentării (Fig. 2): 

 
1. Megaciclul Vendian superior – Devonian       -       sedimentare marină 

Carbonifer  - Jurasic;  arie exondată (continentală) = se formează 
paleorelieful Botoşani 

2. Megaciclul Cretacic – Paleocen (?) – Eocen - sedimentare marină 
Eocen superior – Badenian inferior;  arie exondată (continentală) = se 

formează paleorelieful Dorohoi 
3. Megaciclul Badenian superior – Meoţian - sedimentare marină 

Ponţian – Holocen; arie exondată (continentală) = se formează relieful 
actual 
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Fig. 2. Ciclurile de sedimentare marină în platformele prealpine ale teritoriului României 

În Badenian, Buglovian şi Meoţian s-au acumulat cenuşe vulcanice provenite din erupţiile 
explozive ale lanţului vulcanic neogen al Carpaţilor Orientali, sau, după o serie de autori, dintr-
un vulcanism extracarpatic. 

Grosimea însumată a cuverturii variază de la câteva sute de m până la 6100 m, aceasta 
crescând de la est spre vest şi de la nord spre sud. Din datele stratigrafice rezultă că depozitele 
s-au acumulat în trei megacicluri de sedimentare marină, separate de lacune ce corespund 
unor intervale lungi de morfogeneză. 

 
3.2.1. Megaciclul Vendian superior - Devonian 
  
Din datele stratigrafice existente rezultă că în acest interval, care a durat cca. 230 mil. 

ani. 
În acest interval geologic au existat şi întreruperi de sedimentare mai scurte, dar la 

sfârşitul Devonianului se produce exondarea teritoriului pentru o perioadă de cca. 240 mil. ani. 
Acum se îndepărtează prin eroziune o parte din depozitele depuse şi se realizează 
paleorelieful Botoşani. În calcarele devoniene în perioada de exondare s-a format un relief 
carstic. 

Litologic este caracterizat de prezenţa unor depozite predominant argiloase, 
bituminoase, cu nivele de conglomerate şi gresii cuarţoase intercalate, în partea inferioară, iar 
la partea superioară depozitele devin predominant calcaroase (calcare negre fosilifere). 
Biostratigrafic sunt semnalate faune cu trilobiţi, graptoliţi şi brachiopode, care atestă vârsta 
depozitelor. 

 
3.2.2. Megaciclul Cretacic - Paleocen (?) - Eocen 
 
Noul megaciclu de sedimentare marină s-a instalat în Valanginian (Cretacic inferior) şi 

se extinde pe cca. 80 mil. ani, până în Eocenul superior. Sedimentarea marină a fost episodică, 
cu dese întreruperi. 

 

 
Fig. 3. Secțiune geologică la Miorcani-Cotul Zamca (în versantul drept al Prutului) 

(prelucrat după Ionesi și Ionesi, 1982, Ionesi, 1994) 
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Fig. 4. Substratul geologic pe care a fost sculptat Podişul Moldovei (din Ionesi et al., 2005) 
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Cenomanianul (Cretacic mediu) – în acest interval de timp s-a produs transgresiunea 
marină pe întreaga suprafaţă a platformei, acumulându-se microconglomerate, gresii cu 
fosfaţi, gresii şi nisipuri cuarţoase glauconitice, spongolite, iar la partea superioară calcare 
cretoase cu concreţiuni de silex. Cenomanianul aflorează între Rădăuţi Prut şi Mitoc, în 
malurile Prutului (Fig. 3, 4). 

Paleogenul (Paleocen - Eocen) – aceste depozite au fost interceptate în partea de vest 
a platformei, în foraje, la cca. 4000 m sub depozitele de fliş şi cca. 2200 m sub depozitele 
Pânzei subcarpatice. 

Litologic sunt alcătuite din gresii cuarţoase glauconitice, gresii calcaroase glauconitice şi 
mai redus calcare, în grosime de 80-100 m. Conţin o faună cu foraminifere mari (numuliţi, 
assiline, discocycline, etc.) caracteristice Eocenului inferior şi mediu. 

              
3.2.2. Megaciclul Badenian superior - Meoţian 
 
Depozitele acestui megaciclu sunt prezente pe întreaga platformă, datorită transgresiunii 

marine generalizate declanşate în Badenianul superior. Apele se retrag, începând din nord, în 
intervalul Volhinian superior - Meoţian, determinând repartiţia la suprafaţă a depozitelor (fig. 4, 
5). 

Astfel în partea de nord aflorează depozite volhiniene şi spre sud din ce în ce mai noi 
(basarabiene, chersoniene şi meoţiene), în sensul retragerii mării sarmatice. A fost cel mai 
scurt ciclu de sedimentare, de cca. 7 mil. ani. 

Badenianul superior – aceste depozite s-au depus pe întreaga platformă, dar la zi apar 
în nord-est, în malurile Prutului. S-au separat trei unităţi litologice care s-au format în aceast 
interval de timp, în următoarea succesiune: 

- Formaţiunea detritică (infraanhidritică): conglomerate cu silex (flinturi) şi nisipuri 
cuarţoase de Alba-Miorcani (folosite în industria sticlei). În gresii şi nisipuri apar intercalaţii de 
marne şi calcare. Sunt semnalate acumulări de petrol pe marginea vestică a platformei; 

- Formaţiunea evaporitică: gipsuri (gipsuri de Ivăncăuţi-Cuzlău) şi anhidrite cu unele 
intercalaţii de marne, argile şi tufuri; 

- Formaţiunea argilo-marno-calcaroasă. 
Grosimea formaţiunilor badeniene creşte de la est spre vest, până la 450 m. Adâncimea 

limitei Badenian-Buglovian este la 0 m pe Prut, -100 m pe Jijia, -1500 m în faţa Orogenului 
carpatic şi sub orogen creşte accentuat, sub 2000 m. 

Sarmaţianul – aflorează pe întreg arealul Platformei Moldoveneşti şi, spre deosebire de 
Badenian, se caracterizează printr-o faună salmastră datorită scăderii salinităţii apelor marine. 
Acest proces a fost cauzat de izolarea Paratethysului de Tethys. Pe cuprinsul platformei 
aflorează de la nord la sud, în sensul retragerii Mării sarmatice, toate cele patru subetaje: 
Buglovian, Volhinian, Basarabian şi Chersonian (Fig. 3, 4, 7). 

Buglovianul – aflorează în partea nordică, între Prut şi Valea Başeului şi Siret şi Valea 
Sucevei. În cadrul Buglovianului s-a identificat următoarea succesiune litologică: 

- argile ilitice (argile de Bajura) peste care urmează un nivel de 2-5 m grosime de tufuri 
dacitice (roci formate din cenuşi vulcanice), denumite tufuri de Hudeşti; 

- peste tufuri se dispun argile bentonitice de Darabani-Mitoc, cu agregate de cristale de 
gips şi intercalaţii subţiri de bentonite, nisipuri şi rudite; la acelaşi nivel în partea de est, între 
Mitoc şi Ştefăneşti, aflorează o fâşie cu calcare recifale, denumite bioherme cu Serpula (viermi 
marini), extinsă din Polonia spre sud. Acest tip de bioherme mai sunt cunoscute sub denumirea 
de miodobare sau toltry. 

- succesiunea se încheie cu un nivel subţire de calcare (calcar de Eşanca). 
Volhinianul – urmează în continuare peste Buglovian şi aflorează spre sud până la linia 

localităţilor Baia – Lespezi – Cotnari - Santa Mare. La nivelul Volhinianului, se modifică 
morfologia bazinului de sedimentare şi se creează condiţii faciale diferite de acumulare a 
sedimentelor. În aceste condiţii s-au separat următoarelor faciesuri: 

- la est de linia Siretului (Dorohoi – Botoşani - Flămânzi), se depun depozite predominant 
argiloase, cu intercalaţii subţiri de gresii şi calcare; 
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- între Valea Siretului şi Valea Moldovei, depozitele devin predominant arenitice 
(nisipoase), cu intercalaţii de gresii şi calcare oolitice; s-au separat 8 nivele de gresii şi calcare, 
cu denumiri locale (Pătrăuţi I şi II, Burdujeni, Arghira I şi II, Hârtop I şi II, Nigoteşti); 
- la contactul cu orogenul, s-au acumulat depozite fluvio-deltaice de rudite şi arenite (zona 
dealurilor Leahului, Colnic, Fătului, Socu, Ciungi). Aceste depozite reprezentând paleodelte, 
atestă existenţa unor paleocursuri cu o capacitate de transport mare, cu izvoarele cel puţin în 
zona flişului carpatic: paleo-Suceava, paleo-Suceviţa, paleo-Clitul, paleo-Solca, paleo-
Soloneţul, paleo-Moldova şi paleo-Suha; 

- în zona Fălticeni – Baia - Boroaia, se instalează un facies paludal, favorabil formării 
cărbunilor. 

Grosimea depozitelor creşte de la est spre vest, de la 150 m la 800 m. 
Basarabianul – depozitele basarabiene aflorează la sud de linia Baia - Santa Mare, în 

partea centrală şi de sud a Platformei Moldoveneşti. În partea inferioară şi medie a 
Basarabianului se menţin condiţiile de sedimentare diferenţiată în bazin. Astfel: 

 

 
Fig. 5. Secţiune geologică Repedea-Păun (secțiunea după Ionesi, 1994) 

 
- în partea estică (la est de linia Flămânzi - Tg. Frumos), se menţin condiţiile de 

sedimentare pelitică, acumulându-se „argilelele cu Cryptomactra”. Aeastă unitate litologică 
este constituită din argile şi siltite cenuşii-albăstrui, cu intercalaţii subţiri de nisipuri argiloase, 
cu o grosime de 400-450 m, peste care se depun „nisipurile de Bârnova”, cu o grosime de 10-
20 m (Fig. 5); 

- la vest de linia Flămânzi - Tg. Frumos, sedimentarea are un caracter arenitic, cu nisipuri 
cu intercalaţii de gresii şi calcare (patru nivele de calcaro-gresii: Hărmăneşti, Deleni, Criveşti 
şi Dealul Mare); 

- în faţa orogenului, se menţin condiţiile de acumulare ale pietrişurilor (ruditelor) deltaice, 
cu intercalaţii de nisipuri, gresii şi argile. Pe acest tip de depozite au fost sculptate dealurile 
Boiştea - Neamţ şi Corni, intercalate în lanţul subcarpatic. 

În Basarabianul superior, pe întreaga arie dintre Siret şi Prut, se depune „calcarul oolitic 
de Repedea” cu o grosime de 3-5 m, peste care urmează nisipuri cu intercalaţii de calcaro-
gresii în plăci (nisipul de Şcheia), cu o grosime de 20-25 m (Fig. 7). 
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Chersonianul – depozitele chersoniene aflorează la sud de linia Iaşi (Dl. Păun) – Ţibana 
- Avereşti de Sus. Se menţin două faciesuri de sedimentare: 

- la est de Bârlad, se depun faciesuri distale, argiloase, cu intercalaţii de calcare 
lumaşelice şi nisipuri; 

- la vest de Bârlad, se depun depozite fluvio-deltaice, alcătuite din nisipuri şi intercalaţii 
lentiliforme de gresii. 

 

 
Fig. 6. Nivelul de calcar oolitic de la Repedea (la sud de Iaşi) 

 
Meoţianul – aflorează aproximativ pe aceeaşi suprafaţă cu Chersonianul, însă ocupă 

părţile cele mai înalte ale reliefului. Meoţianul începe cu cineritele andezitice (tufurile) de 
Nuţasca - Ruseni, cu o grosime de 10-80 m şi se încheie cu o succesiune nisipuri şi argile, cu 
intercalaţii de gresii în plăci şi conglomerate (80-100 m grosime). 

Cu Meoţianul se încheie sedimentarea marină pe Platforma Moldovenească, apele 
persistând în continuare în sud, pe Platforma Scitică. Acest fapt este demonstrat de fauna cu 
Hipparion moldavicum, Dinotherium, Gazella şi vegetaţia cu Ulmus, Quercus, Alnus, Laurus, 
care arată în acelaşi timp un climat cald şi umed. 

 
Depozite continentale: Cuaternarul – în această perioadă pe aria platformei s-au 

acumulat depozite de terasă (până la 180 m altitudine relativă pe Suceava, 190-200 m pe 
Moldova, 160-170 m pe Bistriţa), de vârstă, probabil, Pleistocen inferior sau Pleistocen 
superior şi şesuri aluviale. În Holocen, la Dersca - Lozna (jud. Botoşani) şi Poiana Zvoriştea 
(jud. Suceava), s-au format turbării. 
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Fig. 7. Eveneminetele geotectonice, sedimentologice și paleogeografice reflectate în variațiile 

litofaciale ale depozitelor Badenian superior - Meoțian din Platforma Moldovenească 

 
4. Tectonica 
 
Soclul cristalin reprezintă vechea catenă orogenică care s-a format în geosinclinalul 

precambrian, orogen cratonizat în Proterozoicul mediu (1600 mil. ani, după datările 
radiometrice). Cuvertura sedimentară reflectă evoluţia în domeniul de stabilitate tectonică, fiind 
nedeformată sau slab deformată. 

Trăsăturile structurale ale platformei pot fi sintetizate în felul următor (Fig. 8, 9): 
 
4.1. Fundamentul şi cuvertura paleozic - mesozoică cade în trepte spre vest şi sud, 

în lungul unor fracturi: 
- soclul apare la zi pe Nistru, la –950 m la Todireni (lângă Iaşi), la –1370m la Popeşti 

(vest Iaşi); 
- depozitele paleozoice s-au interceptat la –70 m la Rădăuţi Prut şi la –1734 m la vest de 

Siret; 
- depozitele badeniene apar la zi pe Prut, la -100 m pe Jijia, la -1500 m în faţa Orogenului 

carpatic şi sub orogen adâncimea creşte accentuat, între -2000 şi -5000 m. 
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Fig. 8. Schiţa afundări soclului şi cuverturii de la est la vest, după datele obţinute din foraje 

 
4.2. Stratele ultimului ciclu de sedimentare, sarmaţian - meoţian, înclină de la NNV 

spre SSE. Nivelele reper (nivelele de gresii, calcarul oolitic de Repedea, tuful de Nuţasca - 
Ruseni) au înclinări de sub 10 (4-8 m/km) spre sud-est, probabil datorită înălţării mai 
accentuate a sectorului nordic al platformei în mişcările postmoldavice. 

 

 
Fig. 9. Înclinarea monoclinală a cuverturii neogene (după, Jeanrenaud, 1971) 

 
4.3. Grosimea depoazitelor de vârstă silurian-sarmaţiană, crește de la est spre vest 

(spre orogen). De exemplu deozitele bugloviene pe Prut au o grosime de cca. 135 m, iar la 
vest de Siret, în faţa orogenului, ajunge la 900 m. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
4.4. Raporturile platformei cu Orogenul Carpatic: 
- orogenul este şariat dinspre vest spre est, peste depozitele de platformă, pe o distanţă 

în plan orizontal de cel puţin 15 km, conform forajelor de la Frasin şi Cuejdiu; 
- forajele săpate din zona flişului au interceptat depozitele de platformă după cum 

urmează: la –1566 m la Putna (pe un afluent al Sucevei), la –3340 m la Frasin (pe V. Moldovei) 
şi la –4440 m la Cuejdiu (pe V. Bistriţei); 

- vârsta şariajului este considerată volhiniană, deoarece cele mai noi depozite prinse sub 
şariaj sunt volhinian inferioare, iar cele mai vechi care acoperă şariajul sunt de vârstă volhinian 
superior-basarabiene. 

 
5. Aspectele orografice 
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Pe fondul litologic al ultimului ciclu de sedimentare marină, în funcţie şi de particularităţile 
litostructurale ale depozitelor (înclinarea formaţiunilor cu 4-8 m/1000 m monoclinal, spre sud-
est), s-a format relieful Podişului Moldovei. 

 

 
Fig. 10. Unităţile fizico-geografice ale Podişului Moldovei pe teritoriul României 

 
Caracteristicile morfometrice şi morfografice ale Podişului Moldovei sunt diferite pentru 

sectoarele nord-estic, nord-vestic şi sudic (Fig. 10, 11, 12, 13, 14). 
Specific Podişului Moldovei îi este relieful de platouri structurale, grefate pe nivelele de 

calcare, gresii şi tuful de Nuţasca-Ruseni (platourile structurale Repedea, Tansa, Ipatele, etc.) 
şi relieful de cueste de ordinul I şi II, cu orientare nordică, respectiv vestică, funcţie de 
orientarea reţelei hidrografice pe direcţiile est-vest sau nord-sud. Cuestele sunt forme 
geomorfologice asimetrice, cu un versant cu o înclinare accentuată, denumit frunte şi cu 
celălalt slab înclinat, denumit revers. Acestea se formează pe structurile monoclinale, cu 
înclinări ale stratelor sub 200. 

În altă ordine de idei, în partea de NE a Podişului Moldovei, pe un substrat alcătuit 
predominant din materiale argiloase s-a format relieful colinar de altitudine joasă (150-200 m), 
corespunzător Câmpiei Moldovei. 

Pe rama vestică dinspre orogen, depozitele rudito-arenitice (fluvio-deltaice) depuse de 
paleo-cursurile sarmaţiene, au fost modelate formându-se lanţul de dealuri piemontane: 
Leahu, Dl. Crucii. Clit, Ciungi, Boiştea, Corni, Mărgineni, Runcu, Buhuşi. (Dealul Ciungi, 692 
m, este considerat o paleodeltă a paleo-Moldovei). 
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Fig. 11. Unităţile fizico-geografice ale podişului Moldovei 

(după Băcăuanu et al. 1980; Ungureanu, 1992; din Ionesi et al. 2005) 
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Fig. 12. Dinamica versanților (ravenare) pe argilele basarabiene și depozitele loessoide cuaternare 

(Ciric, Câmpia Moldovei)  
  

 
Fig. 13. Relief de cuestă în depozite monoclinale (Rebricea, Podișul Central Moldovenesc) 
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Fig. 14. Dinamica versanților pe depozite nisipoase (Dl. Pietriș, Podișul Central Moldovenesc) 
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Fig. 15. Cueste de ordinul II în Podișul Central Moldovenesc (Rebricea)              
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II.2. PLATFORMA SCITICĂ 

 
Terenurile cratonizate în Paleozoicul inferior ale teritoriului României, fac parte din aria 

care corespunde în linii generale cu „Mezoeuropa” lui Stille. Aceata a fost denumită pe hărţile 
tectonice ale României Platforma Epihercinică (Săndulescu, 1984). În această arie sunt 
înglobate două sectoare cu evoluţie geotectonică diferită care privesc şi teritoriul României: 
Platforma Scitică şi Platforma Moesică. 

Pe teritoriul României, Platforma Scitică ocupă două sectoare: unul vestic, situat la sud 
de falia Fălciu-Plopana, între falia pericarpatică în vest şi Prut în est şi, altul estic, peste care 
se suprapune Delta Dunării. 

Trebuie menţionat că Ionesi (1994) tratează cele două sectoare drept unităţi de platformă 
distincte, denumindu-le în consens cu literatura mai veche Platforma Bârladului şi Platforma 
Deltei Dunării. 

Pentru prezentarea unităţilor morfostructurale în cursul de faţă, s-a luat în considerare 
evoluţia geotectonică a domeniilor de platformă şi orogen. În acest context, se va prezenta 
Platforma Scitică, cu cele două sectoare: Sectorul Bârlad şi Sectorul Deltei Dunării. 

Problemele geologice care se pun în prezentarea platformei în cele două sectoare, sunt 
comune în ceea ce priveşte fundamentul, diferenţierile înregistrându-se în cuvertura 
sedimentară.  
 

1. Delimitarea unităţii 
 
Platforma Scitică este mărginită la nord de Platforma Est-Europeană (= Platforma 

Europei Orientale) şi spre sud de Orogenul Nord Dobrogean - Crimeii de Sud - Caucazul Mare 
şi Platforma Moesică. Spre vest şi nord-vest este acoperită de pânzele moldavidice ale 
Orogenului carpatic. În est se continuă prin Pre-Caucazia până în regiunea Kopet Dag 
(Săndulescu, 1984, 1994; Seghedi, 2008) (Fig. 1). 

 

 
Fig. 1. Cadrul morfostructural din zona pontică (după Seghedi, 2008). 
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2. Vârsta 
 
Vârsta Platformei Scitice este disputată, deoarece nu avem date de cunoaştere directă 

a fundamentului (acesta nefiind interceptat prin foraje) şi interpretarea acesteia s-a făcut pe 
baza datelor de foraj executate în Platforma Moldovenească şi Platforma Moesică. Este 
acceptat în general că rigidizarea soclului s-a definitivat în ciclurilor orogenetice assyntic-
caledonian inferior (Proterozoic superior - Paleozoic inferior) şi, în consecinţă, vârsta 
platformei este Paleozoic inferior. 

 
3. Stratigrafia 
 
Platforma Scitică este o unitate de platformă tipică, cu o cuvertură sedimentară de 

grosime mare care acoperă un fundament cristalin. Nota specifică a Platformei Scitice în raport 
cu Platforma Moldovenească este imprimată de prezenţa depozitelor permo-triasice, marea 
dezvoltare a celor jurasice şi continuarea sedimentării şi în Romanian. Aceste caracteristici o 
apropie de Platforma Moesică. 

 
3.1. Fundamentul 
 
Aşa cum s-a amintit, fundamentul nu a fost interceptat în nici un punct în forajele 

executate, cel mai adânc oprindu-se în depozitele paleozoice (Devonian). Pe baza datelor de 
cunoaştere geofizică şi prin analogie cu unităţile de platformă limitrofe s-au formulat trei 
ipoteze privind natura soclului: 

a. Soclul ar fi de natură podolică, ceea ce a argumentat interpretarea că unitatea ar 
reprezenta o treaptă afundată a Platformei Moldoveneşti; 

b. Soclu cristalin este de tip dobrogean; 
c. Soclul ar avea o alcătuire mixtă, podolic-dobrogean. 

 
3.2. Cuvertura sedimentară 
 
Evoluţia post-precambriană a Platformei Scitice este asemănătoare, într-o anumită 

măsură, cu cea a Platformei Moesice şi cu cea a Platformei Moldoveneşti. În evoluţia acesteia, 
faţă de evoluţia Platformei Moldoveneşti, se interpune încă un ciclu de sedimentare marină în 
perioada Permian - Triasic inferior, al III-lea ciclu transgresiv începe în Jurasic, iar ultimul ciclu 
se prelungeşte până în Romanian. Peste depozitele lacustre romaniene se acumulează 
depozite continentale, cuaternare. De asemenea sunt consemnate diferenţe de evoluţie în 
ultimul ciclu, între partea vestică (Platforma Bârladului) şi partea estică (Platforma Deltei 
Dunării). Diferenţele constau, în special, în faptul că apele marine au persistat în partea estică 
vreme mai îndelungată şi deci s-au depus depozite cu grosimi mai mari şi de vârste mai noi. 

Specific pentru Platforma Bârladului este prezenţa depozitelor permo-triasice, 
marea dezvoltare a Jurasicului şi continuarea sedimentării în în ultimul megaciclu în 
Ponţian, Dacian şi Romanian. 

Cuvertura s-a format în următoarele cicluri de sedimentare marină: Paleozoic inferior, 
Permian - Triasic inferior, Jurasic – Cretacic – Eocen (?) şi Badenian superior - Romanian. 

II.2.1. SECTORUL BÂRLAD 

Cunoscut şi sub denumirea de Depresiunea Pre-Dobrogeană (Paraschiv, 1986), pe 
teritoriul României corespunde fizico-geografic cu partea central-sudică a Podişului Bârladului. 
Ionesi (1994) tratează acest sector drept Platforma Bârladului. 

Diferenţele de evoluţie paleogeografică cunoscute, reflectate în coloana litostratigrafică, 
se înregistrează în cadrul cuverturii sedimentare, consemnându-se unele deosebiri litofaciale 
între sectoarele vestic şi estic de pe teritoriul României.    
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1. Delimitarea sectorului 
 
- în nord – falia Fălciu - Plopana, continuată spre vest sub Orogenul carpatic cu falia 

Bistriţei; 
- în vest – la suprafaţă este delimitată de molasă (Pânza subcarpatică) de falia 

pericarpatică. Această unitate se continuă spre vest şi nord-vest sub Orogenul Carpatic; 
- în sud – este delimitată de Platforma Moesică (Sectorul Valah) de falia Sf. Gheorghe – 

Oancea – Adjud; 
- în est – Platforma Bârladului este delimitată de frontiera de stat. 
  
2. Cuvertura sedimentară 
 
Cuvertura s-a format în următoarele cicluri de sedimentare marină: Paleozoic inferior 

(până în Carbonifer), Permian - Triasic inferior, Jurasic – Cretacic – Eocen (?) şi Badenian 
superior - Romanian. 

 
2.1. Megaciclul Vendian superior - Carbonifer 
 
Cele mai vechi depozite ale acestui megaciclu au fost interceptate de un foraj executat 

la nord de Bârlad, între 1412 m şi 1602 m. Vârsta acestora este devoniană. Sunt reprezentate 
de calcare şi marne negricioase, diaclazate, cu characee (alge), foraminifere şi ostracode. Sub 
depozitele devoniene, se presupune că urmează o succesiune litologică de vârstă Vendian 
superior - Silurian, asemănătoare cu cea din Platforma Moldovenească: roci predominant 
pelitice (argile) bituminoase, cu intercalaţii de materiale arenitice. 

 
2.2. Megaciclul Permian - Triasic inferior 
 
Depozitele acestui megaciclu sunt grezo-argiloase, de culoare cărămizie şi roşie. În 

partea inferioară predomină depozitele alcătuite din gresii, străbătute de diaclaze umplute cu 
anhidrit, iar la partea superioară predomină depozitele argiloase cu cuiburi de anhidrit (facies 
de tip Sabkha). În Delta Dunării acest ciclu se continuă până Triasicul superior. 

Aceste depozite sunt echivalente cu depozitele epiclastice roşii din Platforma Deltei 
Dunării (=  Formaţiunea de Lacul Roşu) şi Formaţiunea roşie inferioară din Platforma Valahă 
(= Formaţiunea de Roşiori). 

 
2.2. Megaciclul Jurasic – Cretacic – Eocen (?) 
 
După exondarea din Triasicul inferior, urmează transgresiunea din Liasicul superior, care 

va dura, cu nişte mici întreruperi, până în Eocen. 
Jurasicul – în acest interval se separă două unităţi litologice: una inferioară predominant 

pelitică (Formaţiunea pelitică), alcătuită din argile, siltite şi marne cenuşii-negricioase, cu 
intercalaţii subţiri de gresii şi rare intercalaţii de siderit (FeCO3) şi una superioară predominant 
carbonatică (Formaţiunea carbonatată), cu calcare şi dolomite cenuşii-brune stratificate, 
calcare noduloase roşcate, calcare masive. 

Cretacic – în acest interval de timp sedimentarea a fost asemănătoare cu cea de pe 
Platforma Moldovenească. Sedimentarea este predominant calcaroasă (calcare algale, 
calcare oolitice, calcare masive, etc.), cu intercalaţii în partea inferioară de argile policolore, 
un nivel de anhidrite de 50-70 m grosime, nisipuri calcaroase, gresii cuarţoase şi glauconitice, 
conglomerate.  

Eocen – sedimentarea se menţine predominant carbonatică, cu unele intercalaţii de 
conglomerate şi argile verzi. Vârsta a fost determinată pe baza unei faune cu foraminifere mari 
(numuliţi). 
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2.3. Megaciclul Badenian superior - Romanian  
Ultimul ciclu de sedimentare este identic până în Meoţian cu cel din Platforma 

Moldovenească, peste acestea acumulându-se depozitele marine şi lacustre, de vârstă 
ponţian-romanienă. Depozitele cele mai vechi care apar la zi sunt cele de vârstă basarabiană 
şi chersoniană din partea de nord (Fig. 2).  

 
Miocenul 
 
Badenianul superior – grosimea depozitelor este variabilă, de cca. 100 m, în partea de 

nord-est şi de 200-300 m, la vest de Siret. Litologic este asemănător cu cel din Platforma 
Moldovenească, deosebindu-se de la partea inferioară la partea superioară următoarea 
succesiune: 

- 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 – formaţiunile sarmaţiene aflorează în jumătatea nord-estică şi în partea de 

sud pe fundul unor văi. Grosime depozitelor este de cca. 800 m în partea de est, ajungând în 
vest la cca. 3000 m. Se păstrează, în termeni generali, variaţiile litofaciale din Platforma 
Moldovenească. În partea estică se depun faciesuri mai puţin grosiere, nisipo-argiloase, iar la 
vest de râul Bârlad, predominant nisipoase (arenitice) cu intercalaţii de conglomerate şi argile. 

 

 
Fig. 2. Coloana litostratigrafică a ciclului Badenian superior – Romanian din Platforma Bârladului 

(Ionesi, 1994) 

 
Litologic, s-au acumulat argile, siltite, marne, nisipuri, nisipuri cineritice şi strate subţiri de 

gresii şi calcare oolitice. Echivalentul calcarului oolitic de Repedea, de vârstă basarabian 
superioară, este considerat nivelul gresiei de Trebiş (pe baza faunei cu mactre).  
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La nivelul Chersonianului se distinge la est de Bârlad un litofacies marin salmastru cu 
nisipuri, argile şi siltite, între Bârlad şi Siret un litofacies deltaic cu nisipuri, siltite şi argile, iar 
la vest de Siret un facies marin-salmastru cu nisipuri, nisipuri cineritice şi gresii. Intercalaţiile 
de nisipuri cineritice anunţă instalarea vulcanismului exploziv în aria carpatică, care se va 
accentua în Meoţian. 

Meoţianul – cuprinde depozitele care încep cu cinerite andezitice de Nuţasca-Ruseni şi 
se continuă la partea superioară cu nisipuri, siltite şi argile, cu intercalaţii subţiri de gresii. 
Grosimea depozitelor este de 200-250 m în est şi de cca. 400 m, în vest. Se recunoaşte un 
facies deltaic la vest de Bârlad şi unul marin-salmastru în partea de est. În aceste depozite, 
între Prut şi Siret s-a identificat o faună cu moluşte şi mamifere mari (Hipparion moldavicus, 
Dinotherium gigantissimum, Gazella), care denotă un climat cald şi umed, cu o vegetaţie 
bogată (Fig. 3, 4). 

Nivelul tufului de Nuţasca-Ruseni este un bun reper litologic şi este alcătuit din trei 
bancuri de cinerite separate între ele de nisipuri şi siltite, având o grosime de 10-20 m între 
Prut şi Bârlad şi de 70-80 m în apropiere de Siret. Materialul piroclastic este reprezentat prin 
sticlă şi cristale de hipersten (amfibol rombic) şi andezin (feldspat plagioclaz), la care se 
adaugă material epiclastic (cuarţ alogen) care creşte cantitativ spre est, încât se trece spre 
cinerite (tufuri) grezoase. Sursa materialului piroclastic o constituie aparatele vulcanice de pe 
latura vestică a Carpaţilor Orientali, însă unii autori nu exclud posibilitatea existenţei unui 
vulcanism extracarpatic. 

 

 
Fig. 3. Secţiunea geologică din Dealul Crucii (după Simionescu, din Ionesi, 1994) 

 
Ponţianul – apare la zi în partea de sud a platformei şi este reprezentat de o masă de 

nisipuri cu intercalaţii de argile şi siltite la partea inferioară. Grosimea acestora creşte de la 
150 m (în est) la 400 m (în vest). Aceste depozite marchează încheierea succesiunii marine 
miocene în bazinul Paratehys. 

 
Pliocenul 
 
Dacianul – regimul continental favorabil proceselor de laterizare instalat încă din Ponțian 

ca urmare a mişcărilor de înălţare a platformei, se menține și în Dacian. S-a acumulat o 
formaţiune continental-lacustră, într-un bazin de adâncime mică. Depozitele formate sunt de 
tipul argilelor şi siltitelor roşii. 
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Romanianul – aflorează în partea centrală şi pe interfluviile din partea de sud a 
Platformei Bârladului. Este alcătuit din depozite continentale şi lacustre (nisipuri, pietrişuri, 
argile) cu o faună de mamifere şi moluşte (Fig. 4). 

În partea inferioară apar nisipuri gălbui, care capătă uneori un aspect conglomeratic 
(Formaţiunea de Măluşteni). Din nivelele conglomeratice de la Bereşti şi Măluşteni (fig. 3), 
provine o faună cu Anancus arvernensis, Zygolophodon borsoni, Macacus florentinus, Tapirus, 
Equus, etc.), care denotă un climat de stepă caldă, cu vegetaţie bogată. 

La partea superioară se formează depozite de pietrişuri cu fragmente de gresii, cuarţite, 
menilite, peste care se dispun nisipuri, cu o grosime de 38-60 m, denumite la est de Siret 
Formaţiunea de Bălăbăneşti. La vest de Siret, în acelaşi interval se depune Formaţiunea de 
Cândeşti, alcătuită din pietrişuri şi nisipuri cu textură torenţială, cu grosimi până la 300 m. 
Sursa acestor fragmente este carpatică. Aceste formaţiuni s-au acumulat într-un mediu 
continental-lacustru, cu adâncime mică. 
 

 
Fig. 4. Secţiunea geologică în Zona Măluşteni. 

 

Cuaternarul 
După depunerea formaţiunilor de Cândeşti şi Bălăbăneşti, Platforma Bârladului devine 

uscat şi se instalează reţeaua hidrografică. 
În Pleistocen se formează depozitele loessoide, reprezentând siltite gălbui, în grosime 

de 5-10 m. În masa acestora se recunosc nivelele de soluri fosile. Totodată se formează 
terasele pe cursurile hidrografice, fiind identificate terase până la 140 m altitudine relativă, pe 
Bârlad şi de asemenea pe Siret, Berheci, Zeletin, Tutova, etc. Terasele indică înălţările ritmice 
pe care le-a suferit platforma în Cuaternar, în legătură cu mişcările tectogenetice valahe. 

 
3. Tectonica   
 
a. În Platforma Scitică sedimentarea a avut un control tectonic, manifestându-se în 

două sensuri; 
- în Triasic şi Jurasic, subsidenţa s-a manifestat cu rate în creştere de la nord spre sud, 

probabil datorită şariajului Orogenului Nord-Dobrogean spre nord, peste Depresiunea 
Predobrogeană. Astfel grosimea maximă a sedimentelor se înregistrează în partea sudică, 
spre Orogenul Nord-Dobrogean; 

- începând din Badenian, subsidenţa a crescut de la est spre vest datorită creşterii sarcinii 
gravitaţionale, determinată de şariajele carpatice. 
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b. Înclinarea depozitelor ciclurilor mai vechi diferă de cele ale ultimului megaciclu de 
sedimentare (Fig. 5):  

- depozitele prebadeniene cad în trepte, după o serie de falii, de la est la vest; 
- depozitele ultimului ciclu de sedimentare înclină slab, monoclinal, de la nord-vest la 

sud-est, cu 6-7 m ‰, dar în apropierea Orogenului carpatic pot ajunge la 12 ‰. 
 

 
Fig. 5. Căderea depozitelor ultimului ciclu de sedimentare de la Nord-Vest spre Sud-Est  

 
c. Raporturile cu Orgenul Carpatic sunt de şariaj, platforma afundându-se sub orogen. 

Vârsta şariajului orogenului, după cum rezultă din analiza depozitelor celor mai noi prinse sub 
orogen şi ale celor mai vechi care acoperă planul de şariaj şi prisma orogenică, este Volhinian 
(tectogeneza moldavică). 
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Fig. 6. Raporturile Platformei Scitice în Sectorul Bârlad cu Orogenul Carpatic 

 
d. Aceleaşi raporturi de încălecare sunt între Orogenul Nord-Dobrogean şi 

Platforma scitică, raporturi identificate pe teritoriul României în sectorul Deltei Dunării. Însă, în 
acest caz şariajul este orientat de la sud spre nord, Orogenul Nord-Dobrogean fiind încălecat 
după falia Sfântul Gheorghe – Oancea – Adjud peste Platforma scitică, căreia îi aparţin 
structural sectoarele Bârladului şi Deltei Dunării (Fig. 6). 
 

5. Aspecte orografice 
 
Alcătuirea litologică predominant arenitică (nisipoasă), înclinările cvasiorizontale ale 

depozitelor de suprafaţă şi mişcările tectogenetice cuaternare (în special cele valahe), au 
imprimat reliefului particularităţi care-l diferenţiază de partea nordică şi centrală a Podişului 
Moldovei (Fig. 7, 8, 9, 10). 

Principala arteră hidrografică care se suprapune peste unitate este alcătuită din râul 
Bârlad cu afluenţii săi (Tutova, Berheci, Zeletin, Bogdana), afluenţii de dreapta ai Siretului 
(Răcătău, Polocin) şi de stânga ai Prutului (Elan, Sărata, Horincea). 

Între Siret şi Bârlad se desfăşoară Colinele Tutovei, cu interfluvii înguste, cu altitudini de 
cca. 400 m (înălţimea maximă 530 m în culmea Arinoasa, lungă de 90 Km), dispuse pe direcţia 
nord-sud, separate de văi paralele, cu versanţi abrupţi, afectaţi de procese erozive puternice. 
Pe cineritele de Nuţasca-Ruseni se dezvoltă platouri structurale. De asemenea se dezvlotă 
relieful de cuestă de ordinul II, cu orientare vestică. 

Între Bârlad şi Prut se găsesc Dealurile Fălciului, caracterizate de culmi relativ scurte, cu 
interfluvii netede şi înălţimi de 250-376 m. Este prezent relieful de cuestă şi procesele erozive 
active. La est, spre Prut, s-a dezvoltat pe depozite predominant lutitice culoarul depresionar 
Huşi – Elan. 

 

 
Fig. 7. Șes aluvial construit de pr. Trestiana (sudul Dealurilor Fălciului) 



Doru-Toader JURAVLE GEOLOGIA ROMÂNIEI, VOL. I EDITURA STEF IAȘI 

37 

 

 

 
Fig. 8. Ravenare la Banca (Sudul Dealurilor Fălciului) 

 

 
Fig. 9. Nisipurile meoțian-ponțiene din sudul Colinelor Tutovei 
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Fig. 9. Ravenare în Bazinul Bogdanei din Colinele Tutovei   

 
II.2.2. SECTORUL DELTEI DUNĂRII 

 
1. Sectorul Deltei Dunării vine în contact la sud cu Orogenul Nord-Dobrogean, de-a 

lungul faliei Sf. Gheorghe, care urmăreşte direcţia braţului Sf. Gheorghe pe un aliniament situat 
puţin mai la nord de acesta. 

 
2. Cuvertura sedimentară în sectorul românesc estic al Platformei Scitice (Sectorul 

Deltei Dunării) a fost investigată cu foraje, pe baza cărora s-au separat 4 megacicluri de 
sedimentare marină: 

- Paleozoic inferior (Silurian? – Devonian – Carbonifer?); 
- Permian? - Triasic inferior; 
- Jurasic – Cretacic; 
- Sarmaţian - Romanian. 
 
Ciclul Paleozoic inferior este reprezentat în partea inferioară de calcare şi dolomite 

(Formaţiunea de Rosetti) asemănătoare cu cele din Sectorul Bârlad şi Compartimentul Valah 
al Platformei Moesice, peste care se dispun siltite, gresii feldspatice şi litice cu intercalaţii de 
tufuri vitroclastice (Formaţiunea de Sulina). 

 
Ciclul Permian? – Triasic este alcătuit din depozite epiclastice de culoare roşie, peste 

care urmează calcare cenuşii şi coloana se încheie cu epiclastite (gresii calcaroase, siltite, 
marne). 

Spre deosebire de Sectorul Bârlad, unde apele marine s-au retras în Triasicul inferior, 
aici apele persistă şi în Triasicul superior, în mod similar cu situaţia din Sectorul Valah. 
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Ciclul Jurasic – Cretacic este constituit din depozite jurasice marine şi cretacice în 
facies continental-lacustru. 

Jurasicul debutează cu o formaţiune calcaroasă (Formaţiunea inferioară calcaroasă), 
peste care urmează Formaţiunea argiloasă, coloana fiind încheiată de Formaţiunea 
calcaroasă superioară (calcare cenuşii şi gălbui în alternanţă cu marne). 

Cretacicul este reprezentat de argile, siltite feruginoase, gresii fine cu ciment calcaros şi 
dolomite cu gips. 

 
Ciclul Sarmaţian – Romanian se declanşează mai târziu decât în Sectorul Bârlad, 

odată cu transgresiunea sarmaţiană. 
Litologic s-a întâlnit o succesiune de calcare lumaşelice, nisipuri, argile, siltite roşcate şi 

rare lentile de pietrişuri. 
 
Depozitele ultimului ciclu de sedimentare sunt acoperite de depozitele cuaternare, 

alcătuite din argile roşii-cărămizii, pietrişuri şi nisipuri. 
 
  3. Tectonica acestui sector se înscrie modelului scitic. 
Spre sud, sectorul vine în contact cu Orogenul Nord-Dobrogean prin falia Sf. Gheorghe 

– Oancea - Adjud, de-a lungul căreia acesta este înălţat şi şariat spre NV, peste Platforma 
Scitică (Fig. 11). 

 

 
Fig. 11. Raporturile Platformei Scitice în Sectorul Bârlad cu Orogenul Carpatic 

 
4. Aspecte orografice și hidrologice în Delta Dunării 

 

 
Fig. 12. În Delta Dunării la ape mici și ape mari 
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Fig. 13. Relieful Deltei Dunării la ape mici 

 

 
Fig. 14. Relieful Deltei Dunării la ape mici 
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Fig. 15. Relieful Deltei Dunării la ape mici 

 

 
Fig. 16. Relieful Deltei Dunării la ape mari 
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Fig. 17. Relieful Deltei Dunării la ape mari 

 

 
Fig. 18. Relieful Deltei Dunării la ape mari 
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Fig. 19. Relieful Deltei Dunării la ape mari 

 

 
Fig. 20. Raporturile Platformei Scitice în Sectorul Bârlad cu Orogenul Carpatic 
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Fig. 21. Relieful Deltei Dunării la ape mari 
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II.3. PLATFORMA MOESICĂ 

 
Platforma Moesică se întinde între Orogenul Carpatic - în vest, aliniamentul reprezentat 

de Orogenul Carpatic - Orogenul Nord Dobrogean - în nord şi Orogenul Balcanic - în sud. Spre 
est se continuă în şelful Mării Negre (Fig. 1). 

 

 
Fig. 1. Unităţile morfostructurale ale teritoriului României (prelucrat după Ionesi, 1994) 

 
Din aceasta se individualizează pe teritoriul României trei compartimente (valah, sud-

dobrogean şi central-dobrogean), care au rang de subunităţi tectonice delimitate de accidente 
tectonice transcrustale majore, spre deosebire de situaţia din Platforma Scitică unde 
separarea sectoarelor Bârlad şi Deltei Dunării ţine de raţiuni geografice. 

Aceste compartimente tectonice au fost tratate de-a lungul timpului diferit, fie ca 
platforme de sine stătătoare (Ionesi, 1994) fie ca nişte compartimente tectonice ale Platformei 
Moesice (Săndulescu, 1984). 

 
1. DELIMITAREA UNITĂȚII 

 
- în nord – falia pericarpatică (= falia Bibeşti-Tinosu) o separă de Orogenul Carpatic; 

structura se afundă spre nord sub Orogenul carpatic. În acest sector falia pericarpatică este 
mascată la suprafaţă de depozitele neogen-cuaternare; 

- în nord-est – falia Peceneaga-Camena, care se prelungeşte din Dobrogea; 
- în est – taluzul continental al Bazinului Euxinic; 
- în sud – Dunărea şi frontieră (limită formală). 
 
În ce priveşte separarea compartimentelor Platformei Moesice se impun câteva precizări. 
Fundamentul blocului moesic este eterogen, compartimentele Valah, Sud-Dobrogean şi 

Central-Dobrogean, delimitate de falii crustale majore (faliile intramoesică şi Capidava-Ovidiu), 
corespunzând unor faciesuri litologice distincte. De asemenea, dacă se analizează 
aranjamentul litofacial şi tectonic al cuverturii sedimentare se constată caracterul eterogen al 
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acesteia, dar se observă și că liniile majore litofaciale şi tectonice se suprapun numai parţial 
compartimentelor delimitate tectonic şi litologic în soclu. În aceste condiţii trebuie avut în 
vedere că limitele celor trei compartimente sunt diferite pentru fundament şi cuvertura 
sedimentară. 

 
2. VÂRSTA 

 
- Proterozoic superior - Cambrian (Assyntică-Cadomiană) 

 
Orogenul care alcătuiește soclul Platformei Moesice a luat naștere în ciclurile 

orogenetice assyntic-cadomiene, care s-au desfășurat în partea terminală a Proterozoicului - 
Cambrian, moment după care structura orogenetică intră în procesul de cratonizare (alipirea 
la nuclul continental și trecerea la un regim geotectonic de stabilitate relativă. Geomorfologic 
se instalează procesul de peneplenizare).   

 
3. STRATIGRAFIA 

 
Cunoaşterea stratigrafiei Platformei Moesice s-a efectuat cu peste 11000 de foraje, 

prospecţiuni geofizice şi prospecţiuni de la suprafaţă, ceea ce asigură un grad bun de 
cunoaştere a acestei morfostructurii. 

 
3.1. FUNDAMENTUL 

 
În fundamentul moesic s-au separat trei compartimente tectonice, cu caracteristici 

litologice şi structurale distincte. Limitele compartimentelor sunt: 
- Compartimentul Valah - falia pericarpatică, Dunăre şi falia intramoesică; 
- Compartimentul Sud-Dobrogean – falia pericarpatică, falia intramoesică, falia 

Capidava-Ovidiu şi frontiera; 
- Compartimentul Central-Dobrogean – falia pericarpatică, falia Capidava-Ovidiu şi 

falia Peceneaga-Camena (Fig. 2). 
 

 
Fig. 2 – Tipurile de soclu din Platforma Moesică 

(după Săndulescu, 1984; Visarion et al., 1988, Ionesi, 1994) 
I - soclu Central-Dobrogean; II -  soclu Sud-Dobrogean; III - soclu Central-Dobrogean   

 



Doru-Toader JURAVLE GEOLOGIA ROMÂNIEI, VOL. I EDITURA STEF IAȘI 

47 

 

Fundamentul a fost cercetat cu foraje de adâncime în compartimentele Valah şi Sud-

Dobrogean (Leu, Balş, Palzu, etc). 

Particularităţile litologice ale celor trei compartimente sunt prezentate sintetic în Fig. 3. 
 

 
Fig. 3. Litostratigrafia fundamentului 

 

Datele de vârstă absolută (radiometrice) indică 543-546 mil. ani pentru ultimele procese 
metamorfice care au afectat formaţiunile fundamentului, corespunzătoare mişcărilor assyntice-
cadomiene (Proterozoic superior – Cambrian). 

 
3.2. CUVERTURA SEDIMENTARĂ 

 
Ca urmare a variaţiilor eustatice, în Platforma Moesică, s-au desfăşurat cinci megacicluri 

de sedimentare marină: Paleozoic, Permian - Triasic, Mesozoic, Eocen şi Badenian 
superior – Pleistocen mediu (Fig. 4).  

 
Limitele compartimentelor trasate în cadrul cuverturii sunt (Fig. 1): 
- Compartimentul Valah - falia pericarpatică, falia Peceneaga-Camena, falia Dunării şi 

Dunărea; 
- Compartimentul Sud-Dobrogean – falia Dunării,  falia Capidava-Ovidiu şi frontiera de 

stat; 
- Compartimentul Central-Dobrogean – falia Dunării; falia Capidava-Ovidiu şi falia 

Peceneaga-Camena. 
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Fig. 4. Megaciclurile de sedimentare marină în domeniul de platformă a teriroriului României 
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3.2.1. Compartimentul Valah 

 
1. Delimitarea compartimentului 

 
- în nord – falia pericarpatică (= falia Bibeşti-Tinosu) o separă de Orogenul Carpatic; 

structura se afundă spre nord sub Orogenul carpatic. Falia pericarpatică este mascată la 
suprafaţă în acest compartiment de depozitele neogen-cuaternare; 

- în nord-est – falia Peceneaga-Camena, care se prelungeşte din Dobrogea; 
- în est – falia Dunării (urmărește pe direcția N-S cursul Dunării, în sectorul Călărași-

Galați); 
- în sud – Dunărea (limită formală). 

 
2. Litostratigrafia cuverturii sedimentare 

 
Ca urmare a mişcărilor oscilatorii, pe aria Compartimentului Valah s-au desfăşurat patru 

megacicluri de sedimentare marină, în intervalul Cambrian - Pleistocen: Cambrian - 
Westphalian (Carbonifer superior), Permian - Triasic, Jurasic inferior - Cretacic, Eocen - 
Oligocen şi Badenian superior - Pleistocen. Depozitele formate în aceast interval 
însumează o grosime de cca. 23000 m (Fig. 4). 

 
3.2.1. Megaciclul Cambrian - Carbonifer superior (Westphalian) 
 
Sedimentarea în acest interval a fost în prima parte de tip detritic (clastic = epiclastic) 

(gresii cuarţoase în care se intercalează argile şi siltite), peste care se acumulează o 
formaţiune pelitică (argile cu intercalaţii de silturi, parţial bituminoase şi tufuri bazice). 

 
 

 
Fig. 5. Coloana litologică a ciclului Paleozoic (din Ionesi, 1994) 
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În Devonianul superior şi Carboniferul inferior și superior se instalează o sedimentare 
clastică cu episoade lagunare: gresii cuarţoase, conglomerate, calcare, gipsuri şi anhidrite şi 
intercalaţii de cărbuni. Grosimea acestora ajunge la cca. 6500 m (Fig. 5). 

 

 
3.2.2. Megaciclul Permian - Triasic inferior 
 
Noul ciclu de sedimentare se diferenţiază de precedentul prin natura depozitelor 

acumulate (siltite şi argile roşii, asociate cu dolomite, calcare, gipsuri şi lentile de sare) şi 
procesele magmatice care se manifestă în acest interval. Procesele magmatice sunt de natură 
efuzivă, rezultând roci acide şi bazice şi piroclastite (bazalte, andezite, roci piroclastice). 
Depozitele ating grosimi de până la 5000 m (Fig. 6).  

 

 
Fig. 6. Coloana litologică a ciclului Permian – Triasic (din Ionesi, 1994) 

 
3.2.3. Megaciclul Jurasic inferior (Toarcian) – Cretacic 
 

S-au depus roci epiclastice (detritice), roci carbonatice care predomină şi subordonat 
evaporite (gipsuri, anhidrite), care însumează peste 3400 m. Transgresiunea mării s-a produs 
de la vest spre est în Jurasic, astfel încât depozitele cele mai vechi ale ciclului apar în vestul 
platformei şi din ce în ce mai noi spre est (Fig. 7). 

 
În Jurasic sedimentarea evoluează de la un facies uniform, în partea inferioară, la un 

facies diferenţiat in partea superioară. Astfel se acumulează: 
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a) - în partea inferioară, pe tot cuprinsul platformei, un facies uniform cu gresii, argile şi 
marne negre bituminoase (roci petroligene) şi calcare; 

b) - în partea superioară se diferenţiază două zone de sedimentare: 
- în zonele centrale, suprapus peste ridicarea Balş – Optaşi, s-au acumulat calcare şi 

marne cu amoniţi, care indică o sedimentare pelagică de adâncime; 
- în zonele periferice, spre vest şi sud se instalează o sedimentare de tip neritic (adâncimi 

sub 50 m), cu calcare oolitice,calcare recifale, calcare agale, iar la partea superioară se trece 
la un facies lagunar, cu gipsuri şi anhidrite. 

 
3.2.4. Megaciclul Badenian superior - Pleistocen  
 
3.2.4.1. Miocenul 
 
În acest ultim ciclu, apele au pătruns în Sectorul Valah din nord, din bazinul de molasă 

şi au înaintat spre sud, insinuându-se pe paleovăile care brăzdau uscatul. 
 
Badenianul superior – apare discontinuu şi are o litologie variată. Este reprezentat de 

conglomerate, argile, marne, calcare şi local anhidrite.  
 

 
Fig. 7. Coloana litologică a ciclului Jurasic – Cretacic (din Ionesi, 1994) 

 
Sarmaţianul – este reprezentat prin toate subetajele (Buglovian, Volhinian, Basarabian, 

Chersonian), fiind alcătuit litologic din argile, silturi şi nisipuri, cu intercalaţi de gresii, calcare şi 
calcare oolitice. La contactul cu orogenul s-au acumulat depozite fluvio-deltatice, pe seama 
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materialului terigen carpatic, iar în zonele ridicate s-au depus bioherme cu Serpula (viermi 
marini). 

 
Meoţian – Ponţian – se depun depozite pelito-siltice şi arenitice, al căror raport variază 

pe cuprinsul platformei (argile, siltite, marne, nisipuri, cu intercalaţii de gresii) (Fig. 8). 
 

 
Fig. 8. Secţiune geologică în apropierea confluenţei Dunării cu Jiul 

(după Ec. Schovert și Th Bandrabur; din Ionesi, 1994) 

 

3.2.4.2. Pliocenul 
 
Dacianul – în partea inferioară s-au acumulat îndeosebi depozite arenitice (nisipuri, 

gresii, microconglomerate), iar la partea superioară pelite (marne, argile şi siltite) cu intercalaţii 
de lignit de 0,1-3 m (Fig. 8). 

 
Romanianul – în Sectorul Valah revin Romanianului o formaţiune predominant pelitică, 

inferioară şi alta arenito-ruditică, superioară. 
Formaţiunea inferioară (= Formaţiunea de Izvoarele) – este alcătuită din argile şi siltite 

cu intercalaţii de nisipuri distribuite neuniform. Aceste depozite cuprind şi intercalaţii subţiri de 
lignit (0,1-0,8 m), între Neajlov şi Ialomiţa. 

Formaţiunea superioară (= Formaţiunea de Cândeşti) – aflorează în partea de vest a 
platformei, în rest fiind acoperită de depozite mai noi. Litologic este alcătuită din pietrişuri, 
nisipuri grosiere, asociate cu nisipuri fine, siltite şi argile. Reprezintă acumulări fluvio-lacustre, 
materialul detritic provenind din orogen şi redistribuit într-un bazin lacustru puţin adânc. 
Grosimea formaţiunii variază de la câţiva metri în vest, până la 1000 m în nord-est, în zona de 
subsidenţă de la Focşani. Din acestea s-a identificat la partea superioară o faună cu moluşte 
şi mamifere (Anancus arvernensis, Archidiskodon meridionalis, etc.). 

 

Cuaternarul 
Se consideră că sursele de aprovizionare cu material sedimentar, cel puţin în 

Pleistocenul inferior (în Formaţiunea de Frăteşti), sunt atât de natură carpatică cât şi de natură 
balcanică.  

Pleistocenul – în cadrul coloanei litologice pleistocene nota dominantă este dată de 
predominanţa depozitelor arenito-ruditice, în partea inferioară şi mediană şi ale celor silto-
arenitice în partea superioară. Caracteristicele litologice au permis separarea mai multor 
formaţiuni. 
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În Pleistocenul inferior se continuă sedimentarea arenito-ruditică din Romanian, 

separându-se două formaţiuni: în partea inferioară formaţiunea de Frăteşti şi la partea 
superioară formaţiunea de Uzunu. 

Formaţiunea de Frăteşti – are o litologie asemănătoare cu cea de Cândeşti, cu depozite 
arenito-ruditice (nisipuri şi pietrişuri), în care s-au identificat resturi de mamifere. Unii autori 
consideră justificat ca aceste depozite să fie ataşate Formaţiunii de Cândeşti. În atare situaţie 
Formaţiunea de Cândeşti se extinde pe intervalul Romanian superior - Pleistocen inferior. 

Formaţiunea de Uzunu – aflorează în sud-vestul platformei, fiind reprezentată de nisipuri 
cu intercalaţii de siltite şi argile, cu o faună de moluşte. După unii autori reprezintă partea 
terminală a Formaţiunii de Cândeşti. După sedimentarea acestei formaţiuni partea situată la 
vest de Argeş devine uscat, acumulându-se depozitele loesoide. 

 
În Pleistocenul mediu se continuă sedimentarea lacustră în partea centrală şi estică a 

platformei. Se acumulează depozitele formaţiunii de Coconi, care reprezintă un „complex 
marnos”, alcătuit marne, argile şi mai rar nisipuri şi pietrişuri. 

 
 
În Pleistocenul superior  se produce încetarea subsidenţei. Sedimentarea lacustră se 

restrânge în partea centrală a platformei, unde se acumulează nisipuri fine, rar grosiere, cu 
intercalaţii de pietrişuri, cu grosimi de până la 25 m, denumite nisipuri de Mostiştea. Acestea 
marchează încetarea subsidenţei şi trecerea la regim continental pe întreaga arie a Platformei 
Valahe. 

 
Depozitele continentale 
 
Pietrişurilor de Colentina se depun în zona de dezvoltare a teraselor Argeşului, cu o 

grosime de 5-15 m. Conţin resturi fosile de Mammuthus primigenius, Equus germanicus, 
Cervus elaphus, etc. Sunt localizate în partea mediană a Pleistocenului superior. 

Depozitele loessoide – acoperă diverse formaţiuni, de la cea de Cândeşti până la cea de 
Colentina. Sunt siltite şi argile nisipoase gălbui, cu o grosime de 5-40 m. În acestea apar soluri 
fosile, iar în vest se intercalează un strat de cinerite (0,5 m). Vârsta este probabil Pleistocen 
superior, când se consideră că au existat condiţiile pentru formarea acestui tip de depozit. 

Depozite de terasă – mişcările pozitive din Pleistocenul au creat condiţiile pentru 
formarea depozitelor de terasă. Cele mai vechi şi mai înalte se găsesc în partea vestică a 
platformei. Astfel, momentul depunerii formaţiunilor de Coconi şi Mostiştea corespunde cu 
formarea teraselor superioare din partea vestică a platformei, iar acumularea Pietrişurilor de 
Colentina marchează formarea teraselor inferioare. 

Depozite de dune – pe partea stângă a Jiului, între Craiova şi Dunăre, precum şi pe 
partea dreaptă a Râurilor Ialomiţa şi Călmăţui (Bărăgan), apar depozite eoliane. Sunt nisipuri 
gălbui, fine până la grosiere, în grosime de câţiva metri, acumulate sub formă de dune în lunci, 
pe terase sau pe interfluvii. 

3.2.2. Compartimentul Sud-Dobrogean 

 
1. Delimitarea compartimentului 

 
Compartimentul Sud-Dobrogean este parte componentă, alături de sectoarele Valah şi 

Central-Dobrogean, a Platformei Moesice. A avut în linii mari o evoluţie similară cu cea a 
Sectorului Valah, fiind un  compartiment înălţat tectonic al acesteia. 

 
- în nord-est – Masivul Dobrogei Centrale, de care este separat de falia Capidava - 

Ovidiu, prelungită spre nord-vest, în Sectorul Valah pe linia Ianca;  
- în vest – Compartimentul Valah, de care este separat prin falia Dunării; 
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- în est – se continuă în zona precontinentală (platforma continentală a Mării Negre). La 
un moment dat falia Capidava – Ovidiu, care separă la sud-vest Blocul Sud-Dobrogean de 
Blocul Central-Dobrogean, îşi schimbă direcţia de la sud-est spre est şi Blocul Sud-Dobrogean 
vine în contact cu Orogenul Nord-Dobrogean în zona de şelf (Fig. nr. 1, 9, 17, 20); 

- în sud – frontiera de stat (se continuă cu Platforma prebalcanică, pe teritoriul Bulgariei). 
 

 
Fig. 9. Harta geologică a Dobrogei (din Ionesi, 1994) 

 
2. Litostratigrafia cuverturii sedimentare 

 
Succesiunea coloanei litologice, aspectele biostratigrafice şi tectonice ale platformei sunt 

cunoscute din foraje, prospecţiuni geofizice şi de la suprafaţă. 



Doru-Toader JURAVLE GEOLOGIA ROMÂNIEI, VOL. I EDITURA STEF IAȘI 

55 

 

Aşa cum s-a arătat, Platforma Dobrogei de Sud (PDS) a avut o evoluţie în linii generale 
asmănătoare cu Platforma Valahă (PV), însă există şi câteva elemente care o diferenţiază şi 
permite tratarea acesteia ca unitate morfostructurală distinctă. Astfel: 

- fundamentul este alcătuit din trei grupuri metamorfice de vârstă Proterozoic mediu – 
Cambrian; 

- ciclul Permian – Triasic este dezvoltat mult mai redus decât în Platforma Valahă şi 
Platforma Bârladului (PB); 

- la nivelul Eocenului apele au acoperit integral arealul Dobrogei de Sud. Din acest motiv, 
spre deosebire de platformele Moldovenească, Bârladului şi Valahă, unde depozitele eocene 
se păstrează pe suprafeţe restrânse, aici au o extindere foarte mare permiţând separarea a 
încă unui ciclu de sedimentare, Eocen – Oligocen; 

- spre deosebire de Platforma Valahă, în Platforma Dobrogei de Sud depozitele fluvio-
lacustre pleistocene lipsesc, ultimul ciclu de sedimentare încheindu-se în Romanian.  

Trecerea de la regimul de geosinclinal la cel de platformă s-a realizat în Proterozoic 
superior - Cambrian. După cratonizarea fundamentului Platformei Moesice (PM), s-au 
înregistrat cinci cicluri majore transgresiv – regresive a mării epicontinentale, în: Cambrian – 
Westphalian, Permian – Triasic, Jurasic mediu (Bathonian) – Cretacic, Eocen – Oligocen 
şi Badenian superior – Romanian. În interiorul acestor cicluri majore au existat perioade mai 
scurte de exondare sau de subsidenţă a teritoriului. 

 
2.1. Megaciclul de sedimentare Cambrian – Westphalian 
 
Este similar litologic cu cel din Sectorul Valah, sparându-se cinci formaţiuni: Formaţiunea 

gresiilor cuarţoase de Mangalia, Formaţiunea argilelor de Ţăndărei, Formaţiunea epiclastică 
de Smirna, Formaţiunea carbonatică de Călăraşi şi Formaţiunea epiclastică de Vlaşin. Deci, 
în prima parte a intervalului se formează o alternanţă litologică de tip detritic (= clastic; = 
epiclastic) (gresii cuarţoase în care se intercalează argile şi siltite), peste care se acumulează 
o formaţiune pelitică (argile cu intercalaţii de silturi, parţial bituminoase şi tufuri bazice). În 
Devonianul superior se instalează o sedimentare clastică cu episoade lagunare: gresii 
cuarţoase, conglomerate, gipsuri şi anhidrite, cu intercalaţii subţiri de cărbuni şi roci 
carbonatice, încheiată în Carboniferul inferior cu roci epiclastice (Fig. 5). 

 
2.2. Megaciclul Permian - Triasic 
 
Noul ciclu de sedimentare se diferenţiază de cel din Sectorul Valah prin dezvoltarea sa 

redusă şi lipsa produselor magmatice. Depozitele acumulate  sunt reprezentate de roci 
epiclastice roşii şi verzi: brecii, conglomerate şi gresii la partea inferioară şi siltite feruginoase, 
argile roşii, asociate cu dolomite şi calcare, la partea superioară. 

 
2.3. Megaciclul Jurasic mediu (Bathonian) – Cretacic 

 
Acest ciclu începe mai târziu în Sectorul Sud-Dobrogean, comparativ cu Sectorul Valah 

(Jurasic mediu în PDS şi Jurasic inferior în PV) (Fig. 10). 
Jurasicul – este dezvoltat pe întreaga arie a platformei, însă nu aflorează fiind acoperită 

de depozite mai noi. Aceste depozite sunt cunoscute numai din forajele executate la Palazu 
Mare, Poiana, Medgidia, Ovidiu, Dobromiru, Viroaga. 

În acest interval s-a format o serie litologică predominant calcaroasă (calcare, dolomite, 
calcare dolomitice), cu intercalaţii reduse de material epiclastic (gresii, siltite, argile şi marne). 

Cretacic – sunt cele mai vechi depozite care apar la zi pe văile afluente ale Dunării şi în 
versantul drept al acesteia. În evoluţia sedimentării cretacice s-au înregistrat trei etape: 

- în partea inferioară, din Berriasian până în Barremian, s-a produs o sedimentare de şelf 
predominant carbonatică, în ape calde şi puţin adânci, ceea ce a permis formarea biohermelor 
(recifi în formă de dom, dezvoltaţi vertical, cu mică extindere laterală, construiţi de organisme 
sesile (organism sesil = organism care trăieşte fixat de substrat; ant. = organism vagil): corali, 
stromatoporide, alge calcaroase, pachiodonte, briozoare). În extremitatea nordică, în partea 
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inferioară a succesiunii litologice se formează pe lângă rocile carbonatice, evaporite (gips şi 
anhidrit) şi argile policolore. 
 

 
Fig. 10. Formaţiunile cretacice din Platforma Dobrogei de Sud (din Ionesi, 1994) 

 
Caracteristicele litologice au permis separarea următoarelor formaţiuni, din bază spre 

parte superioară: formaţiunea evaporitelor şi argilelor policolore, cu intercalaţii de calcare 
(formaţiunea de Poarta Albă) şi formaţiunea carbonatică de Cernavodă. Aceste formaţiuni 
aflorează de-a lungul faliei Capidava – Ovidiu, la Poarta Albă şi în faleza de la Cernavodă; 

- în partea mediană, în Apţian, se instalează o sedimentare lacustră datorită unor mişcări 
epirogenetice pozitive, care au determinat retragerea mării. Faciesul marin rămâne localizat 
numai într-o zonă vestică, paralel cu Dunărea. În acest interval s-au format unele produse de 
alteraţie ce indică un climat tropical sau subtropical. 

Litologic, s-au acumulat nisipuri cuarţoase, pietrişuri, siltite, argile caolinoase multicolore 
şi calcare lacustre cu characee (alge calcaroase) şi ostracode - în facies lacustru (formaţiunea 
de Gherghina) şi gresii, marne şi calcare cu textură încrucişată - în faciesul marin-litoral 
(formaţiunea de Ramadan). 
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- în partea superioară, din Albian până în Senonian, se produce din nou transgresiunea 
marină, sedimentarea fiind preponderent clastică, în prima parte şi cretoasă în a doua parte. 
Depozitele s-au acumulat, spre deosebire de cele din primele etape, într-un climat mult mai 
rece şi în consecinţă şi în ape mai reci. 

Din punct de vedere litologic, s-au acumulat în ordine cronologică următoarele formaţiuni: 
Formaţiunea de Cochirleni (nisipuri, gresii glauconitice cu trovanţi, marne şi argile, cu o faună 
de amoniţi), Formaţiunea de Peştera (microconglomerate, gresii grosiere cu concreţiuni de 
fosfaţi, gresii cuarţoase care trec în gresii cretoase şi cretă grezoasă, cu o faună de amoniţi; 
este deschisă pe văile afluente ale Dunării, începând cu Valea Carasu spre sud) şi 
Formaţiunea de Murfatlar (microconglomerate şi gresii grosiere, cu concreţiuni sporadice de 
fosfaţi, gresii calcaroase, cretă albă cu concreţiuni de silex, marne cretoase şi bentonite 
dezvoltate lentiliform). 

 
2.4. Megaciclul Eocen –Oligocen? 
 
Aşa cum s-a menţionat anterior, depozitele eocene au o extindere foarte mare în 

Dobrogea de Sud permiţând, spre deosebire de Sectorul Valah, separarea Eocen – 
Oligocenului ca ciclu de sedimentare independent. Sunt deschise în partea de sud şi sud-vest 
a Dobrogei sudice (Văleni – Lespezi – Cetatea), la sud-est de Cernavodă şi la nord-vest de 
Constanţa. 

Sunt caracterizate litologic de nisipuri cuarţoase glauconitice, cu intercalaţii de gresii 
cuarţoase glauconitice, calcare grezoase şi gresii calcaroase. Conţin o faună bogată de 
foraminifere mari, corali, brachiopode, bivalve, echinide, dinţi de rechini, etc. 

 
2.5. Megaciclul Badenian superior – Romanian 
 
Ultimul ciclu de sedimentare este marcat de o serie de întreruperi şi de o dezvoltare 

inegală a depozitelor pe suprafaţa platformei, datorate oscilaţiilor nivelului marin. Apele au 
acoperit integral platforma numai la nivelul Badenianului superior şi Basarabianului. La sfârşitul 
Chersonianului întreaga platformă devine uscat, apele revenind în Ponţian şi acoperind numai 
o fâsie îngustă în partea vestică. Din Romanian apele se retrag spre sud şi vest, Dobrogea de 
sud funcţionând ca arie continentală până în prezent. 

Badenianul superior este cunoscut pe întreaga suprafaţă a Dobrogei de Sud. Litologic, 
această serie este alcătuită din depozite epiclastice (nisipuri cuarţoase, gresii, conglomerate, 
calcare de bioacumulare, marne şi argile), cu o faună de amestec marină şi salmastră. Aceste 
depozite sunt deschise la Seimenii Mari (la Dunăre) şi în sud-vest, la Văleni. 

În Sarmaţian, după o scurtă întrerupere, se continuă sedimentarea caracteristică 
Bazinului Dacic. Apele transgresează din sud, depunându-se argile şi marne, substituite în 
unele cazuri în partea sud-vestică prin nisipuri şi calcare (Volhinian superior). Peste acestea 
se depun, pe intreaga platformă, roci predominant carbonatice cu intercalaţii de argile, marne, 
nisipuri, gresii şi diatomite (Basarabian). În partea estică, succesiunea prezentată se încheie 
cu un pachet subţire de calcare, denumite „calcare de Limanu” (Techirghiol – Limanu – 
Albeşti). În partea superioară a Sarmaţianului (Chersonian) apele staţionează numai în 
jumătatea estică, acumulându-se calcare oolitice, marne, argile, gresii calcaroase şi dolomite. 

În Ponţian – Dacian – Romanian, apele revin pe o fâşie îngustă paralelă cu Dunărea, 
în partea vestică a Dobrogei de Sud. Acum s-au acumulat depozite lacustre cu marne, nisipuri, 
calcare de apă dulce şi argile bentonitice. 

 
Depozitele continentale 
 
Cuaternarul este reprezentat în partea inferioară de depozite continentale paludale 

(argile şi siltite verzui şi roşcate, cu concreţiuni calcaroase sau agregate de gips) (mediu 
palustru = mediu mlăştinos). Acestea aflorează în faleza Mării Negre la Eforie Sud, Agigea şi 
Constanţa. 
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În partea superioară se formează depozite de loess, în grosime de până la 40 m. În toată 
stiva de roci cuaternare se găsesc nivele de produse reziduale de alteraţie continentală, de 
culoare cărămizie sau negricioasă-cenuşie, interpretate ca paleosoluri. Aceste depozite 
acoperă discordant structurile mai vechi. 

3.2.2. Compartimentul Central-Dobrogean (Masivul Dobrogei-Centrale) 

 
1. Delimitarea compartimentului 

 
Caracterul de masiv al acestei unităţi este conferit de faptul că soclul cristalin apare la zi 

pe suprafeţe foarte mari, în timp ce cuvertura se păstrează pe arii restrânse cu grosimi reduse. 
Este singura unitate de platformă din teritoriul României în care soclul apare la zi (Fig. 9). 

 
- în nord-est -  este separtă de Orogenul Nord Dobrogean (OND) prin falia Peceneaga – 

Camena; 
- în vest – vine în contact cu Sectorul Valah, de-a lungul faliei Dunării;  
- în sud-vest – este delimitată de Sectorul Sud-Dobrogean de falia Capidava – Ovidiu; 
- în est – se prelungeşte în şelful Mării Negre. La un moment falia Capidava – Ovidiu îşi 

schimbă direcţia de la sud-est spre est şi aduce în contact pe şelf, Masivul Dobrogei Centrale 
cu Blocul Sud-Dobrogean şi cu Orogenul Nord-Dobrogean. 

 

 
2. Litostratigrafia cuverturii sedimentare 

 
Cele două etaje structurale, fundamentul şi cuvertura sedimentară, apar la zi asigurând 

o bună cunoaştere a acestora. Depozitele fundamentului şi cuverturii sunt acoperite pe mari 
suprafeţe cu loees cuaternar. 

Specific pentru Dobrogea Centrală este dezvoltarea discontinuă şi cu grosimi mici a 
cuverturii sedimentare. Aceasta s-a format într-un singur ciclu de sedimentare Jurasic mediu 
(Bathonian) – Cretacic. În partea de sud-est, între Năvodari şi Mamaia, s-a interceptat în 
foraje şi un sedimentar sarmaţian sub depozitele de loess. Formarea acestor roci este legată 
de extinderea maximă a mării basarabiene din Dobrogea de Sud (Fig. 11). 

Jurasicul – depozitele jurasice sunt transgresive peste şisturile verzi, păstrându-se pe 
suprafeţe restrânse în lungul Dunării (între Hârşova şi Topalu), în jurul localităţilor Dorobanţu, 
Crucea, M. Kogălniceanu. Pe arii mai extinse aflorează în cursul inferior al văii Casimcea, 
continuat în zona nordică a lacului Taşaul, până la Capul Midia. 

În Jurasicul mediu (Bathonian – Callovian inferior) apele revin pe suprafaţa Dobrogei 
Centrale şi se acumulează o formaţiune epiclastică cu conglomerate, gresii, calcare grezoase 
fosilifere, cu intercalaţii de roci carbonatice, în grosime de până la 25 m (formaţiunea de 
Tichileşti. 

În Jurasicul superior (Callovian mediu – Kimmeridgian) se instalează o mare cu ape puţin 
adânci (sub 50 m), calde, în care s-a dezvoltat o faună bogată şi s-au creat condiţii favorabile 
pentru construcţiile recifale. 

Litologic s-au acumulat, în partea inferioară, calcare cu crinoide, briozoare şi alge, în 
care apar accidente silicioase nodulare, grosime de 10-12 m (Formaţiunea de Gura Dobrogei), 
iar la partea superioară calcare cu bioclaste (bioclaste de spongieri, crinoide, corali, alge) şi 
calcare bioconstruite (bioherme construite de corali, spongieri şi alge), în grosime de150-500 
m (Formaţiunea de Casimcea) (fig. 2; 3). În calcarele jurasice din Valea Casimcei s-a format 
un relief carstic (Fig. 11, 12). 

Cretacicul – după Jurasicul superior Dobrogea Centrală suferă un proces de exondare, 
astfel încât apele cretacice acoperă suprafeţe mici. Sedimentarea a fost episodică şi a cuprins 
doar marginele regiunii. Iniţial se identifică o sedimentare lacustră, cu iviri de argile caolinoase 
policolore, nisipuri, pietrişuri şi conglomerate la Topalu şi Hârşova. Apoi revin apele marine, 
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care transgradează mai întâi din vest spre nord-est (depunându-se nisipuri, gresii glauconitice, 
conglomerate), în final, transgresiunile producându-se din sud (se depun gresii calcaroase). 

 

 
Fig. 11. Litologia şi biostratigrafia depozitelor jurasice din Masivul Dobrogei Centrale (din Ionesi, 1994) 

 

 
Fig. 12. Secţiune geologică prin biohermul Topalu, din Formaţiunea de Casimcea 

(Chiriac et al., 1977; Ionesi, 1994) 

 
Depozitele continentale 
 
Cuaternarul – acoperă arii extinse, mascând depozitele mai vechi. Din punct de vedere 

litostratigrafic sunt similare cu cele din Dobrogea de Sud: 
- în partea inferioară se găsesc depozite continentale, paludale (argile şi siltite verzui şi 

roşcate, cu concreţiuni calcaroase sau agregate de gips) (mediu palustru = mediu mlăştinos); 
- în partea superioară se formează depozite de loess. În toată stiva de roci cuaternare 

se găsesc nivele de produse reziduale, de alteraţie continentală, de culoare cărămizie sau 
negricioasă-cenuşie, reprezentând paleosoluri. 

 
Pentru facilitarea paralelizării litostratigrafice a cuverturilor celor trei compartimente, 

Valah, Sud-Dobrogean și Central-Dobrogean, este indicat să se folosească tabelele sintetice 
din fig. 13, 14, 15 și 16. 
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Fig. 13. Ciclul de sedimentare marină Cambrian - Carbonifer inferior din Platforma Moesică 

 

 
Fig. 14. Ciclul de sedimentare marină Permian - Triasic din Platforma Moesică 
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Fig. 15. Ciclul de sedimentare marină Jurasic - Cretacic și Eocen - Oligocen din Platforma Moesică 

 

 
Fig. 16. Ciclul de sedimentare marină Badenian - Pleistocen mediu din Platforma Moesică 
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4. TECTONICA 
 

4.1. Compartimentului Valah 
 
1. Trecerea de la etapa de arie labilă geosinclinală la cea de arie stabilă de tip platformă, 

s-a produs în mişcările assyntice târzii-caledonice inferioare, din intervalul Proterozoic superior 
- Paleozoic inferior. Se consideră de către unii cercetători că în secorul nord-estic, faliile 
Capidava - Ovidiu şi Peceneaga – Camena, s-au rigidizat mai târziu, în orogeneza hercinică. 

 
2. Evoluţia structurală a Sectorului Valah s-a desfăşurat în trei etape: 
 
a. Etapa Paleozoic - Triasic – sedimentarea a fost controlată de subsidenţa diferenţiată, 

determinată de sistemul de fracturi care delimitează zone de ridicare şi zone depresionare, cu 
condiţii particulare de sedimentare (Fig. 17): 

- zonele de ridicare – cele mai importante ridicări sunt Strehaia - Vidin, Nord Craiova –    
Balş – Optaşi - Periş, Slatina, Videle, Bordei Verde – Însurăţei; 

- zonele subsidente (depresionare) – complementar cu zonele ridicate s-au format 
depresiunile Băileşti, Roşiori - Alexandria, Călăraşi - Urziceni şi Ghergheasa - Movila Miresii. 
Adâncimea fundamentului şi deci şi grosimea cuverturii depăşeşte în unele cazuri 10000 m 
(afundarea Ghergheasa - Movila Miresii). 

 
b. Etapa Jurasic inferior-Cretacic – începând cu Jurasicul morfologia bazinului se 

schimbă, formându-se două zone de sedimentare diferite: 
- o zonă de adâncime, cu sedimentare pelagică marno-calcaroasă, suprapusă în partea 

central-vestică, peste ridicarea Balş-Optaşi; 
- o zonă de adâncime mică, cu sedimentare neritică (calcare, calcare recifale, calcare 

algale, calcare cretoase, etc.), dispusă periferic zonei pelagice. 
 

c. Etapa Neozoică – în această ultimă etapă de evoluţie se produce înălţarea zonei 
sudice şi o puternică subsidenţă în zona nordică, spre orogen. Acest fapt determină 
acumularea sedimentelor cu grosimi foarte mari în faţa orogenului. Subsidenţa este 
demonstrată de adâncimile la care apar diferite unităţi litologice. Astfel Badenianul este 
aproape de suprafaţă la Dunăre, iar la nord, în faţa Orogenului se găseşte la 6000 m. 

 

 
Fig. 17. Morfologia paleozoică a soclului Platformei Moesice (Paraschiv, 1979; Ionesi, 1994) 
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3. Sistemul ruptural (de falii) 
 
În ce priveşte tectonica disjunctivă (rupturală), soclul şi cuvertura sunt afectate de două 

sisteme de falii: 
- un sistem de ordinul I, este compus din falii subcrustale, transcurente (cu deplasare în 

plan orizontal), cu sărituri de peste 1000 m. Printre acestea se numără faliile Peceneaga - 
Camena, Capidava – Ovidiu - Ianca, Călăraşi - Fierbinţi, (intramoesică). Acest sistem de falii 
este antrenat în subducţiile vrâncene, reprezentând zone de localizare ale focarelor (Fig. 17, 
20); 

- un sistem de ordinul II, care afectează şi depozitele de cuvertură, în cele mai multe 
cazuri afectează depozitele preneozoice. Au orientare diferită (est-vest, nord-sud) şi sărituri 
de 100-1000 m. 

 
4. Rapoturile Platformei Valahe cu Orogenul Carpatic 
 
Platforma Valahă vine în contact cu molasa Carpaţilor Meridionali şi Carpaţilor Orientali 

prin falia pericarpatică (= falia Bibeşti-Tinosu), care este mascată la suprafaţă de depozite mai 
noi (Fig. 18). 

A fost interceptată cu foraje (de ex. cel executat la Mitrofani). Cele mai noi depozite de 
platformă prinse sub planul de falie sunt de vârstă Volhinian inferior, iar cele mai vechi care 
acoperă planul de falie sunt de vârstă Volhinian superior - Basarabian. În consecinţă vârsta 
şariajului este volhiniană, corespunzând cu tectogeneza moldavică. 

 
 

 
Fig. 18. Șariajul Orogenului Carpaților Meridionali peste compartimentul Valah 

(Motaș și Tomescu, 1983; Ionesi, 1994) 

 
4.2. Compartimentului Sud-Dobrogean 

 
1. Trecerea de la etapa de arie labilă geosinclinală la cea de arie stabilă de tip platformă, 

s-a produs în mişcările assyntice târzii-caledonice inferioare, din intervalul Proterozoic superior 
- Cambrian inferior. În consecinţă vârsta platformei este considerată Proterozoic superior – 
Cambrian inferior.   
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2. Raporturile Blocului Sud-Dobrogean cu unităţile limitrofe 
 
- falia Capidava – Ovidiu reprezintă un accident tectonic major, de-a lungul căreia 

Blocul Sud-Dobrogean încalecă spre nord-est şisturile verzi din soclul Dobrogei Centrale (Fig. 
19). 

 

    
Fig. 19. Contactul dintre Dobrogea de Sud şi Dobrogea Centrală, de-a lungul 

faliei listrice Capidava – Ovidiu (Săndulescu, 1984; Ionesi, 1994) 
 

Are un caracter listric, suferind un retroşariaj în momentele de reactivare. Astfel, la partea 
superioară înclinarea faliei este orientată spre nord-est, iar în adâncime înclinarea se schimbă 
spre sud-vet. Falia se continuă spre nord-vest, pe linia Ianca, în fundamentul Sectorului Valah 
şi spre sud-est, în zona precontinentală (şelful Mării Negre). 

 

 
Fig. 20. Dezvoltarea sistemului major de falii dobrogene în platforma continentală a Mării Negre și 

raporturile tectonice între morfostructurile dobrogene 
(Săndulescu, 1984; Pârvu și Cătuneanu, 1989; Ionesi, 1994; Seghedi, 2009) 
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În zona precontinentală, iniţial, are o direcţie spre sud-est, apoi direcţia se schimbă spre 
est, venind în contact cu Orogenul Nord-Dobrogean (Fig. 5; 6); 

- falia Dunării separă în vest compartimentul valah de cel sud-dobrogean. De-a lungul 
acestei falii Compartimentul Sud-Dobrogean este înălţat tectonic, iar cel Valah afundat. 
Argumentele în acest sens sunt furnizate de următoarele:  la vest de Dunăre depozitele cele 
mai noi care apar la zi sunt de vârstă mio-pliocenă, iar la est de Dunăre sunt cretacice; 
depozitele cretacice se găsesc la zi în malul drept al Dunării, la Cernavodă, iar în stânga 
Dunării, în Platforma Valahă, au fost interceptate cu foraje la la cca. 400 - 500 m adâncime. 

 
3. Sistemul ruptural (de falii) – este reprezentat de un sistem de falii de ordinul II, 

orientat NV-SE aproximativ paralel cu falia Capidava – Ovidiu, ce afectează soclul şi cel puţin 
formatiunile paleozoice. Acestea sunt faliile Agigea, Eforie şi Mangalia (Fig. 21). 
 

4. Cuvertura sedimentara a fost afectată de mişcările epirogenetice pozitive şi negative, 
determinânând întreruperea ciclurilor de sedimentare sau reluarea acestora. De asemenea, 
în legătură cu mişcările din geosinclinalul Palaeotethys şi în Dobrogea Centrală au avut loc 
mişcări de basculare, tensiuni tangenţiale, deformând slab depozitele cuverturii; 

 
5. În Cuaternar, evoluţia uscatului Sud-Dobrogean a fost influenţată de oscilaţiile 

Bazinului Euxinic, oscilaţii controlate în special de fazele anaglaciare (de răcire) şi cataglaciare 
(de încălzire). Astfel, în perioadele de încălzire au avut loc transgresiuni şi restrângerea 
suprafeţei uscatului, iar în cele de răcire s-au produs regresiuni şi mărirea uscatului. 

 

 
Fig. 21. Sistemul de falii de ordinul II din Compartimentul Sud-Dobrogean 

(Paraschiv et al., 1983; Ionesi, 1994) 
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Ultima mare regresiune marină avut loc în perioada cuprinsă între 80.000 ani şi 15.000 

ani, cunoscută sub numele de Neoeuxinică (Grimaldiană), fiind datorată fazei glaciare Würm. 
Ca o consecinţă nivelul apelor din Bazinul Euxinic a scăzut sub 180 m, uscatul extinzându-se 
mult spre est. Pe uscat s-a instalat o reţea hidrografică şi s-a depus loess. În stadiile 
interglaciare würmiene finale, s-a produs transgresiunea denumită Flandrină (Marea Neagră 
veche). Apele au depăşit nivelul actual cu peste 4 m şi au pătruns pe văi. Acestea au fost 
barate de cordoane litorale de nisip, formându-se limanurile Mangalia, Costineşti, Techirghiol, 
Agigea, Siutghiol. În ultima etapă s-a produs o regresiune slabă (denumită Fanagoriană), când 
nivelul a scăzut cu 2 m faţă de cel actual.  

 
4.3. Compartimentului Central-Dobrogean 

 
1. Trecerea de la regimul geosinclinal la cel de platformă s-a realizat în mişcările 

assyntice – caledonice, din Proterozoic superior – Cambrian. 
 
Evoluţia în regim de geosinclinal s-a încheiat cu edificarea unei catene montane, 

alcătuite predominant din „şisturi verzi”, care se întindea  într-o zonă mai estică în raport cu 
ariile alpine. Catena o fost supusă unui intens proces de peneplenizare până în Miocen 
(Burdigalian), reprezentând din Mezozoic (odată cu deschiderea Neotethysului = 
geosinclinalul carpatic) o importantă sursă de alimentare cu material detritic a părţilor central-
estice ale bazinul carpatic. Din acest motiv, pe aria flişului extern şi a molasei est-carpatice se 
găsesc roci cu galeţi de şisturi verzi dobrogene, începând din Cretacicul superior până în  
Burdigalian. 

 
2. Raporturile cu unităţile limitrofe  
 
- cu Orogenul Nord-Dobrogean se găseşte în raporturi de încălecare, şisturile cristaline 

ale soclului central-dobrogean încălecând de-a lungul faliei Peceneaga – Camena, spre nord-
est, peste formaţiunile mai noi ale Orogenului Nord-Dobrogean şi Platformei Babadag; 

- cu Sectorul Sud-Dobrogean vine în contact de-a lungul faliei listrice Capidava – Ovidiu, 
în sud-vest, sud şi est, atât în zona continentală cât şi de şelf (Fig. 20, 23); 

- cu Sectorul Valah vine în contact în vest, de-a lungul faliei Dunării. 
În raport cu unităţile limitrofe (Orogenul Nord-Dobrogean, Sectorul Valah şi Sectorul Sud-

Dobrogean), Sectorul Central-Dobrogean este un compartiment înălţat tectonic. 
 
3. Sistemul ruptural şi plicativ  
Accidentul ruptural (falia) cel mai important care afectează formaţiunile Masivului 

Dobrogei Centrale, este falia Ostrov – Sinoe cu o direcţie NV-SE (Fig. 22). 
Aceasta delimitează două sisteme de structuri plicative (sinclinale şi anticlinale), cu axele 

orientate pe direcţia NV-SE, între faliile Peceneaga – Camena şi Ostrov – Sinoe şi o orientare 
vest-est, între faliile Ostrov – Sinoe şi Capidava – Ovidiu. 

În sectorul nordic, cea mai importantă structură plicativă este anticlinalul Dorobanţu – 
Ceamurlia, în al cărui ax apar şisturile de Ceamurlia. 
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Fig. 22. Schiţă tectonică a Dobrogei Centrale (Mirăuță, 1969; Ionesi, 1994) 

 
4. Cuvertura sedimentară 
 
Depozitele jurasic – cretacice prezintă o deformare slabă, în cute sinclinale şi anticlinale, 

datorată probabil mişcărilor kimerice care au afectat Orogenul Nord-Dobrogean. De exemplu, 
pe cursul inferior al Casimcei se defăşoară o stuctură sinclinală denumită „sinclinalul 
Casimcea” (Fig. 24). 
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Fig. 23. Raportul dintre cuvertura sedimentară și soclul compartimentelor dobrogene la Palazu 

(Săndulescu, 1984; Ionesi, 1994) 

 

 
Fig. 24. Cuvertura jurasică transgresivă peste formaţiunile cristaline, deformată plicativ 

(după Harta geologică a României, sc. 1:50000, IGG; din Ionesi, 1994) 
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5. ASPECTE OROGRAFICE 
 

5.1. Compartimentului Valah 
 

Apariţia şi evoluţia reliefului Câmpiei Române au fost condiţionate de evenimentele 
romanian-cuaternare. După depunerea pietrişurilor de Cândeşti în Pleistocenul mediu, partea 
nord-vestică a platformei a suferit o mişcare de ridicare ce a determinat apariţia uscatului şi a 
reţelei hidrografice. Mişcarea a continuat episodic, mai puternic în nord-vest, unde se 
formează interfluvii mai înalte şi văi adânci. 

În partea estică se menţine o sedimentare lacustră, pelitică (formaţiunea de Coconi), iar 
din Pleistocenul superior (odată cu depunerea nisipurilor de Mostiştea) subsidenţa încetează. 
Se declanşează un proces de înălţare şi instalare a uscatului şi a reţelei hidrografice. În 
Holocen, după acumularea depozitelor loessoide, afundarea se reia în sectorul nord-estic şi 
se produce divagarea reţelei hidrografice. 

Geomorfologic, peste Platforma Valahă se suprapune în partea de nord-vest (la nord de 
linia Pleniţa-Craiova-Slatina) Podişul Getic. Ca urmare a înălţării tectonice are un relief 
fragmentat, cu înălţimi până la 300 m. În rest se suprapune Câmpia Română (Câmpia Dunării 
de Jos), care este o câmpie tânără, cuaternară. Relieful prezintă o înclinare generală de la 
nord la sud şi de la sud-vest la nord-est, marcată de direcţia cursurilor râurilor. Pe partea 
stângă a Jiului, între Craiova şi Dunăre, precum şi pe partea dreaptă a Râurilor Ialomiţa şi 
Călmăţui (Bărăgan), apare un relief holocen, de dune (Fig. 25). 

 

 
Fig. 25. Unitățile fizico-geografice ale Câmpiei Române sculptate pe cuvertura valahă 

a Platformei Moesice (Sursa: www.wikipedia.org/) 

 
5.2. Compartimentului Sud-Dobrogean 

 
Pe Platforma Dobrogei de Sud s-a format geomorfologic un relief de podiş, cu înălţimi ce 

ajung în partea de sud până la 210 m. Are aspectul unui vast platou cu înălţimile cele mai mari 
în partea de sud-est, modelat pe depozitele badeniene, sarmaţiene, eocene şi cretacice, slab 
deformate. Aceste depozite sunt acoperite pe suprafeţe întinse de o cuvertură de loess, 
cuaternară. 
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Reţeaua hidrografică este tributară în cea mai mare parte Dunării, văile săpate fiind în 
formă de „V” sau „U”. Versantul drept al Dunării are sculptate faleze înalte în depozite 
cretacice, eocene, badenian-sarmaţiene şi loess cuaternar. Ţărmul Mării Negre are de 
asemenea faleze, săpate în roci sarmaţiene şi cuaternare.  

Apele Mării Negre au pătruns după depunerea loessului pe văile din partea estică a 
uscatului dobrogean, acestea ulterior fiind barate de perisipuri (cordoane litorale), luând astfel 
naştere limanurile maritime (Mangalia, Năvodari, Siutghiol, Agigea, etc). 

Aspecte privind relieful Podișului Dobrogei de Sud și geologiei zonei sunt redate în 
figurile 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 și 34. 

 
5.3. Compartimentului Central-Dobrogean 

 
Peste Masivul Dobrogei Centrale se suprapune geomorfologic un relief de podiş (în cea 

mai mare parte Podişul Casimcei), care în partea de nord atinge înălţimi de până la 392 m. 
Depozitele de loess sunt foarte extinse, acoperind depozitele mai vechi, precum şi relieful 
precuaternar. În depozitele calcaroase jurasice din Valea Casimcei şi malul Dunării s-a format 
un relif carstic. 

 

 
Fig. 26. Traseu prin subunitățile fizico-geografice ale Podișului Dobrogei de Sud 

 



Doru-Toader JURAVLE GEOLOGIA ROMÂNIEI, VOL. I EDITURA STEF IAȘI 

71 

 

Principala arteră hidrografică este reprezentată de râul Casimcea care se varsă în est în 
lacul Taşaul. Acesta, în cursul inferior săpat în calcare, are aspect de chei. În Dunăre se varsă 
Topologul (Saraiu). Cumpăna de ape dintre Dunăre şi Marea Neagră este mult deplasată spre 
vest comparativ cu Dobrogea de Sud, ceea ce indcă o evoluţie paleogeografică diferenţiată 
ale celor două regiuni. 

Aspecte privind relieful Podișului Dobrogei de Sud și geologiei zonei sunt redate în 
figurile 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 și 50. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fig. 27. Monumentul de la Adamclisi din Podișul Cobadin 
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Fig. 28. Vizită la muzeul de la Adamclisi 

 

 
Fig. 29. Boasca țestoasă la Adamclisi, care sugerează influențlele climatului submediteranean 
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Fig. 30. Platou structural pe calcare sarmațiene în Podișul Negru Vodă 

 

 
Fig. 31. Calcarele sarmațiene la Vama Veche (litoralul înalt din partea estică a Podișului Topraisar) 
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Fig. 32. Falune acumulate pe calcare sarmațiene la Vama Veche 

 

 
Fig. 33. Detaliu din depozitul cochilifer 
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Fig. 34. Faleza săpată în argile roșii și depozite loessoide la Vama Veche 
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Fig. 35. Traseu pe litoralul Mării Negre și Podișul Dobrogei Centrale 
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Fig. 36. În aplicație de teren la Histria 

 

 
Fig. 37. Muzeul de la Histria 
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Fig. 38. Muzeul de la Histria 

 

 
Fig. 39. Aspect din Cetatea Histria 
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Fig. 40. Aspect din Cetatea Histria 

 

 
Fig. 41. Afloriment în soclul Compartimentului Central-Dobrogean al Platformei Moesice (șisturi verzi) 

la Histria 



Doru-Toader JURAVLE GEOLOGIA ROMÂNIEI, VOL. I EDITURA STEF IAȘI 

80 

 

 
Fig. 42. Detaliu din aflorimentul cu șisturi verzi de la Histria 

 

 
Fig. 43. Șisturile verzi de soclu la Cheia, la intrarea în Cheile Dobrogei (Bazinul Casimcei) 
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Fig. 44. Afloriment cu șisturile verzi la Cheia (Bazinul Casimcei) 

 

 
Fig. 45. Depozite loessoide cuaternare care acoperă șisturile verzi din soclu  
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Fig. 46. Cheile Dobrogei săpate în calcarele jurasice ale Sinclinalului Casimcea 

 

 
Fig. 47. La ieșirea din Cheile Dobrogei 
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Fig. 48. Reliefuri carstice în Cheile Dobrogei (doline) 

 

 
Fig. 49. Sculptură pe calcare jurasice din Cheile Dobrogei 
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Fig. 50. Halda rezultată în urma exploatării calcarelor dolomitice jurasice din din partea sud-estică a 

Sinclinalului Casimcea (la Palazu) 

 

  



Doru-Toader JURAVLE GEOLOGIA ROMÂNIEI, VOL. I EDITURA STEF IAȘI 

85 

 

III. MORFOSTRUCTURILE DE OROGEN 
 

Morfostructurile de orogen au luat naştere în ciclurile orogenetice care au afectat 
bazinele geosinclinale de-a lungul erelor geologice. Formarea orogenelor în ipoteza Wilson – 
Reading a fost prezentată în cursurile anterioare. 

Structurile de orogen se deosebesc de cele de platformă prin gradul intens de tectonizare 
a formaţiunilor, atât ale celor de soclu cât şi ale celor din cuvertura sedimentară. Formaţiunile 
cristaline, magmatice şi sedimentare sunt prinse în stucturi cutate, largi sau strâns 
împachetate, normale, deversate, culcate, răsturnate, intens tectonizate până la cute falii (cute 
solzi), structuri monoclinale, etc. Structurile cutate şi intens tectonizate alcătuiesc corpul unor 
mari unităţi tectonice încălecate unele peste altele, denumite pânze de şariaj. Acestea la 
rândul lor sunt complicate de o serie de încălecări interne de o amploare mai mică, denumite 
digitaţii. Deci structurile de orogen sunt caracterizate de o tectonică plicativă (structuri cutate) 
şi disjunctivă (falii, şariaje, etc.) accentuată şi o dispoziţie a volumelor de roci în pânze de şariaj 
(Fig. 1).     

 

 
Fig. 1. Structuri de orogen în flişul extern din Obcina Mare, Valea Sucevei 

 
Din evoluţia domeniilor de geosinclinal au luat naştere Orogenul Nord-Dobrogean, care 

formează un cordon relativ îngust şi cu extindere redusă pe teritoriul ţarii noastre şi Orogenul 
Carpatic, care acoperă mai mult de jumătate din teritoriul ţării. Deosebirea dintre cele două 
orogene decurge din evoluția temporală și spațială diferită. 

Carpaţii fac parte dintr-o importantă arie de cutări alpine, ce se extinde de la Gibraltar 
până în sud-estul Asiei, iar Dobrogea nordică constituie capătul occidental al unei catene 
situată la nord de aria alpină majoră, ce se continuă până în Asia Centrală. 
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Referitor la perioada de timp în care acestea evoluează, se constată că cel dobrogean 
se dezvoltă din Ordovician până în Jurasic, reprezentând un braţ nord-vestic al Oceanului 
Palaeotethys. 

Geosinclinalul carpatic s-a dezvoltat în domeniul oceanic tethysian, înglobând 
marginile sudice ale plăcii eurasiatice, precum şi elemente oceanice sau continentale situate 
la sud de acesta (poziţie pericratonică). Acesta se deschide în Triasic, fiind în expansiune până 
în Cretacicul inferior (= ciclul Wilson). Din Cretacicul inferior debutează ciclul compresiv (= 
cilclul Reading), încheiat cu definitivarea structurii majore a Orogenului carpatic, în 
tectogenezele moldavice (intrasarmaţiene).  

 
Palaeotethysul reprezintă oceanul configurat în Ordovician, între scoarţele continentale 

ale scuturilor siberian şi baltic, în vest, gondwanian în sud şi est şi kazakstanian şi chinez în 
nord. Această „izolare” a Oceanului Palaeotethys s-a realizat în tectogenezele ciclului 
orogenetic din Paleozoicul inferior (= ciclul orogenetic caledonian), care au condus la ridicarea 
catenelor orogenice iapetiene. În acelaşi timp, mişcările plăcilor tectonice au determinat 
reconfigurarea poziţiei scuturilor Siberian, Baltic, Kazakstanian şi chinez, acestea repliindu-se 
într-o poziţie mai nordică faţă de cea din Cambrian (Fig. 2, 3, 4, 5). 

 

 
Fig. 2. Situația paleogeografică în Ordovician (Sursa: http://www.scotese.com/) 

 

 
Fig. 3. Situația paleogeografică în Devonian (Sursa: jan.ucc.nau.edu) 
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Fig. 4. Situația paleogeografică în Permian (Sursa: www.wikipedia.org/) 

 

 
Fig. 5. Poziţia Paleotethysului în raport cu unităţile de craton şi cu Tethysul (Săndulescu, 1984) 

 
III.1. OROGENUL NORD-DOBROGEAN 

 
1. EXTINDERE 

 
Din evoluţia Paleotethysului s-a format catena orogenică cimerică, pe teritoriul României 

aflorând partea vestică a acesteia, și anume Orogenul Nord-Dobrogean (Fig. 6). Acesta este 
localizat între aliniamentele tectonice (faliile) Peceneaga-Camena în sud și Sf. Gheorghe-
Oancea-Adjud, în nord (Fig. 7, 8). Delimitarea orogenului de unitățile morfostructurale 
adiacente se face în felul următor: 

- falia Sf. Gheorghe – Oancea – Adjud, care-l separă de Platforma Scitică şi a Deltei 
Dunării, în nord; 
 - falia Peceneaga-Camena, care-l separă în sud-vest de Masivul Dobrogei Centrale; 

- în est se continuă în şelful Mării Negre, la un moment dat venind în contact de-a lungul 
faliei Capidava-Ovidiu cu Platforma Dobrodei de Sud; 
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- în vest se continuă pe sub cuvertura platformică badenian-romaniană, până în falia 
pericarpatică. 

 

 
Fig . 6. Unitățile de orogen și de platformă din partea estică a Europei (după Săndulescu, 1984) 

 

 
Fig. 7. Unităţile structurale majore care alcătuiesc partea sud-estică a teritoriului României și 

subunitățile Orogenului Nord-Dobrogean (după Pârvu și Cătuneanu, 1989) 
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SSD - Platforma Scitică, sectorul Deltei Dunării; CV - Platforma Moesică, compartimentul valah; CSD - Platforma 
Moesică, compartimentul sud-dobrogean; CCD - Platforma Moesică, compartimentul central-dobrogean; PND - 
Promontoriul Nord-Dobrogean; PM - Orogenul Nord-Dobrogean, Pânza de Măcin; PN - Orogenul Nord-Dobrogean, 
Pânza de Niculițel; PT - Orogenul Nord-Dobrogean, Pânza de Tulcea; BB - Bazinul Babadag. 
 

În aria catenei nord-dobrogene se poate separa în partea vestică o arie de evoluţie 
paleozoică, peste care se suprapun Munţii Măcinului şi o arie de evoluţie mezozoică în partea 
central-estică, peste care se suprapun dealurile Niculiţel și Tulcea (la est de linia tectonică 
Luncaviţa - Consul). 

Depozitele Orogenului Nord-Dobrogean pe teritoriul României aflorează la est și sud de 
Dunăre, între faliile Sf. Gheorghe - Oancea și Peceneaga - Camena și aparțin pânzelor de 
Măcin, Niculițel, Tulcea și Bazinului Babadag (Fig. 8). 
 

 
Fig. 8. Aria de aflorare a depozitelor Orogenului Nord-Dobrogean (Harta din Mutihac și Ionesi, 1974) 

 
2. EVOLUȚIA GEOTECTONICĂ ȘI PALEOGEOGRAFICĂ 

 
În ce privește evoluția geotectonică și paleogeografică a ariei orogenice dobrogene se 

poate schematiza în felul următor. Bazinul geosinclinal din care s-a format Orogenul Nord-
Dobrogean s-a dezvoltat în domeniul paleotethysian. Oceanul Paleothetis s-a dezvoltat 
începând cu Paleozoicul inferior, în emisfera sudică. Pe parcursul Paleozoicul se desfăşoară 
ciclul distensiv, când se acumulează sedimente pe fundamentul alcătuit din crustă oceanică şi 
continentală şi, în acelaşi timp, au loc procese magmatice punându-se în loc corpuri intruzive 
acide (corpurile magmatice precarapelitice) şi structuri efuzive bazice (Fig. 9). 

Din Paleozoicul superior debutează ciclul compresiv în care se inţiază subducţia şi 
începe consumul scoarţei. În această perioadă continuă sedimentarea şi activitatea 
magmatică, luând naştere formaţiunile sedimentare triasice şi jurasice, corpurile intruzive 
postcarapelitice. În Triasic se fragmentează încă o dată terenurile dobrogene, deschizându-
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se un rift cu o dezvoltare redusă şi cu o viaţă scurtă (= rift avortat), care separa Dobrogea 
vestică (= Dobrogea paleozoică) de cea estică (= Dobrogea mezozoică). În legătură cu 
evoluţia acestui rift se formează complexele de roci bazice (diabazele şi bazaltele) care 
alcătuiesc azi Platoul Niculiţel (Fig. 10, 11). 

Ciclul compresiv se încheie, probabil, odată cu mişcările ciimerice noi de la sfârşitul 
Jurasicului. Închiderea Paleotethysului s-a realizat mai timpuriu în zonele nordice (în 
tectogenezele hercinice), când ia naştere catena hercinică poloneză (Munţii Swietokrzyskie) 
şi, mai târziu, în segmentul Dobrogea de Nord - Caucazul Mare (în tectogenezele cimerice) 
(Fig. 12). 

Fizico-geografic, pe structurile Orogenului Nord-Dobrogean procesele morfogenetice au 
sculptat Munţii Măcinului, Dealurile Niculiţelui şi Tulcei, cu ariile depresionare Jijilia, Greci, 
Taiţa, Cerna și Podişul Babadag. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 9. Situația paleogeografică în aria dobrogeană la sfârșitul Paleozoicului 

 



Doru-Toader JURAVLE GEOLOGIA ROMÂNIEI, VOL. I EDITURA STEF IAȘI 

91 

 

 
Fig. 10. Riftarea triasică și dezvoltarea bazinului de sedimentare triasic 

 
Fig. 11. Exondarea triasică din aria Niculițel și dezvoltarea bazinului jurasic 
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Fig. 12. Exondarea postjurasică și tectogeneza structurii orogenetice în mișcările cimerice 

 
3. STRATIGRAFIA 

 
3.1. Pânza de Măcin 

 
Aflorează la est și sud de Dunăre, până la linia care marchează fruntea şariajului Lucaviţa 

- Consul în est şi limita de transgresiune a Bazinului Babadag în sud. Este caracterizată de 
prezenţa aproape exclusivă a formaţiunilor prealpine reprezentate de un soclu cristalin sialic 
şi o cuvertură sedimentară paleozoică, slab metamorfozată, strabătute de numeroase corpuri 
magmatice. Formaţiunile alpine apar doar sporadic, sub formă de filoane de roci eruptive (Fig. 
13). 

 
Soclul cristalin 

 
Seria de Orliga – este alcătuită din roci cristaline mezometamorfice, provenite prin 

transformarea unor roci sedimentare detritice şi ale unor magmatite bazice: amfibolite, gnaise 
şi paragnaise, micaşisturi, cuarţite şi calcare cristaline. Vârsta metamorfismului este 
considerată Proterozoic superior. 

Seria de Megina – este alcătuită din roci mezometamorfice cu o grosime de cca. 300 m, 
rezultate în special prin transformarea unor magmatite bazice de rift (gabrouri) şi tufuri acide 
şi într-o mai mică măsură a unor sedimente detritice. Prin metamorfism au rezultat: amfibolite, 
gnaise, metatufuri micacee şi cuarţite. Vârsta este Proterozoic superior. 

Seria de Boclugea-Priopcea  - este alcătuită din roci epimetaforice provenite prin 
metamorfozarea în faciesul şisturilor verzi ale unor depozite arenito-pelitice (Cambrian, 
Paleozoic inferior). Au rezultat: filite, cuarţite negre grafitoase, şisturi seriticioase şi cloritose. 
 
Cuvertura sedimentară 

 
Depozitele sedimentare s-au format pe soclul cristalin în intervalul Silurian - Carbonifer 

inferior. Acestea au suferit atât un metamorfism regional de slabă intensitate, cât şi un 
metamorfism termic, la contactul cu corpurile intrusive magmatice. 
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Silurian - În această perioadă ia naștere Formaţiunea de Cerna, cu o grosime de cca. 
1000 m, alcătuită din gresii cuarţoase şi argile filitice în care se intercalează calcare şi marne 
cenuşii; în plăci. Vârsta a fost determinată pe baza faunei cu crinoide („crini de mare”) şi 
tentaculiţi. Apare la zi în înşeuarea dintre culmile Priopcea şi Bujoarele. 

 

 
             Fig. 13. Coloana litologică sintetică a Pânzei de Măcin 

 
Devonian - Se sedimentează Formaţiunea Bujoarele, cu o grosime de cca. 800 m. În 

partea inferioară este constituită din argile filitice cu intercalaţii de calcare, care treptat devin 
dominante. La partea superioară urmează o succesiune de gresii cuarțoase, calcare şi argile 
ardeziene. Este deschisă în Dealul Bujoarelor. 

Carboniferul inferior - Se depune Formaţiunea de Carapelit cu o grosime de 1500-2000 
m, formată din depozite predominant arenitice şi ruditice, în care se intercalează pelite, tufuri 
riolitice şi rar riolite (paraconglomerate, gresii grosiere, argile roşii, vişinii şi cenuşii). 
 
Magmatite prealpine 

 
Magmatitele prealpine străbat şisturile cristaline şi/sau rocile paleozoice  şi se împart 

după vârstă în două categorii: precambriene şi paleozoice. 
Magmatitele precambriene se găsesc intercalate concordant sau discordant în 

mezometamorfitele seriilor de Orliga şi Megina. Astfel au fost semnalate intercalaţii de 
magmatite bazice şi granitice. Cel mai importnt corp intrusiv este granitul de Megina, care se 
găseşte într-o poziţie concordantă în seria de Megina. 

Magmatitele paleozoice au fost separate în raport cu Fomaţiunea de Carapelit în 
grantitoide paleozoice precarapelitice (mai vechi decât Carboniferul inferior) şi granitoide 
paleozoice postcarapelitice. Alături de corpurile intrusive apar şi curgeri efuzive din care sau 
format riolite. 
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Granitoidele precarapelitice străbat şisturile cristaline şi rocile sedimentare siluriene şi 
devoniene (Formaţiunile de Cerna şi Bujoarele). În această categorie se încadrează granitul 
de Coşlugea (granit roşu cu feldspat potasic), granitul de Măcin, granitul de Carcaliu, granitul 
de Hamcearca (leucogranit). 

Granitoidele postcarapelitice străbat şi cornifică (cornificarea este un proces metamorfic) 
Formaţiunea de Carapelit, ceea ce arată că intruziunea s-a produs după depunerea acestei 
formaţiuni. Intruziunile sunt formate din granite alcaline (Iacobdeal, Turcoaia, Piatra Roşie) şi 
calcoalcaline (Masivul Greci, Masivul Pricopan, granitul de Cetate). 

 
3.2. Pânza de Niculiţel 

 
Aflorează între Dunăre - în nord, falia Lucaviţa - Consul în sud-vest, Platforma Babadag 

în sud-est şi falia Sarica (= Poşta - Nalbant) în nord-est. 
Caracteristic pentru pânza de Niculiţel este soclul format din magmatite simatice triasice 

peste care se dispune o cuvertură sedimentară, subţire, de vârstă triasică (Fig. 14). 
 
Soclul simatic 

 
Soclul simatic s-a format în Triasicul inferior în legătură cu activarea riftului, care separa 

scoarţa continentală, între domeniile corespunzătoare Pânzei Măcin, în vest şi pânzei Tulcea, 
în est. În legătură cu evoluţia riftului se formează scoarţa oceanică (simatică), alcătuită din 
bazalte cu texturi pilow-lava (caracteristice pentru curgerile submarine), însoţite de piroclastite. 
Acestea sunt străbătute de corpuri de gabrouri şi dolerite (diabaze). În consecinţă bazaltele 
din zona Niculiţel reprezintă resturile de scoarţă oceanică ale Plaeotethysului, consumat în 
procesul de suducţie. 

 
Cuvertura sedimentară 

 
Sedimentarea a început în Trisicul inferior (Werfenian) şi se menţine până în Triasicul 

superior (Norian). Sedimentarea a debutat cu roci detritice, urmată de o sedimentare 
carbonatică, iar la partea superioară de depozite arenito-pelitice. 

Coloana litologică este alcătuită în bază din conglomerate şi microconglomerate, roşii 
sau cenuşii, gresii cuarţoase, siltite şi argile (Formaţiunea de Bogza). Peste acestea urmează 
calacare cenuşii-negricioase, în strate subţiri, cu intercalaţii de argile (Formaţiunea calcarelor 
în plăci de Somova). În continuare se dispune o formaţiune lipsită de stratificaţie, formată dintr-
o succesiune de calcare, argile și marne, în care se intercalează bazalte şi gabrouri. Totul este 
lipsit de stratificaţie, cu un aspect hoatic, probabil fiind rezultatul unui mélange, caracteristic 
zonelor de subducţie (Formaţiunea de Izvoarele). Coloana se încheie cu microconglomerate, 
gresii, siltite şi argile (Formaţiunea Alba). 

 
3.1.3. Pânza de Tulcea 

 
Aflorează între Dunăre - în nord, şariajul Sarica - în vest şi Platforma Babadag - în sud 

(Podişul Babadag)  
Este caracterizată de prezenţa soclului cristatalin, a depozitelor sedimentare paleozoice 

și triasic-jurasice și frecvența redusă a corpurilor magmatice. Corespunde cu Dobrogea 
mezozoică (Fig. 14, 15). 

 
Soclul cristalin 

 
Formaţiunile de soclu au o alcătuire litologică foarte asemănătoare cu cele din Pânza de 
Măcin. Sunt constituite din roci mezometamorfice (= Formaţiunea de Uzum Bair, cu amfibolite, 
micaşisturi, paragnaise) şi roci epimetamorfice (= Formaţiunea de Horia, cu şisturi sericito-
cloritoase, cuarţite, filite, cuarţite grafitoase) şi pegmatite. Vârsta acestor formaţiuni este 
Proterozoic superior – Cambrian (Fig. 15, 16). 
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Fig. 14. Corelarea momentelor morfogenitice și de sedimentare marină pa aria pânzelor dobrogene 
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Fig. 15. Depozite soclului şi cuverturii triasice în Pânza de Tulcea (din Mutihac, 1990) 

 
Cuvertura sedimentară 

 
Depozitele cuverturii sedimentare s-au format în Paleozoic şi Mezozoicul inferior şi mediu 

(Triasic şi Jurasic). Şisturile cristaline şi depozitele paleozoice sunt străbătute de corpuri 
magmatice acide şi bazice, într-un număr și cu dimensiuni mult mai reduse decât în Dobrogea 
vestică (14, 16). 

 

Cuvertura sedimentară paleozoică 
 
Sedimentele paleozoice s-au acumulat pe şisturile cristaline în intervalul Silurian -

Devonian. Acestea au suferit un metamorfism regional de slabă intensitate şi un metamorfism 
termic la contactul cu corpurile magmatice intruzive. 

Silurianul - este alcătuit în partea inferioară din gresii cuarţoase, silicolite negre şi argile 
filitice, cu intercalaţii de calcare şi în partea superioară din şisturi ardeziene (Formaţiunea de 
Rediu). Vârsta a fost determinată pe baza unei faune de conodonte (conodonte  = resturi fosile 
indicatoare pentru Paleozoic şi Triasic, provenite din piesele denticulare ale unor organisme 
marine primitive; clasa Chordata). 

Devonianul - în partea inferioară se acumulează o formaţiune alcătuită din ritmuri de fliş 
cu intercalaţii de calcare, peste care urmează argile filitice cu intercalaţii de calcare cenuşii şi 
roşietice. La partea superioară urmează o succesiune de silicolite (lidiene şi jaspuri), argile 
verzi şi rar calcare. Stiva de roci devoniene este cunoscută sub denumirea de Formaţiunea 
Beştepe. 

Magmatitele prealpine 
 
Magmatitele prealpine străbat rocile de vârstă Proterozoic superior - Paleozoic şi sunt 

reprezentate de corpuri intrusive de granite şi diorite şi filoane de porfire şi diabaze. Un pluton 
granitic a fost pus în evidenţă sub depozitele triasice din zona M. Kogălniceanu - Agighiol, prin 
prospecţiuni geofizice. 
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Fig. 16. Coloana litologică și biostratigrafică a Pânzei de Tulcea (din Ionesi, 1994)        

 
 Cuvertura sedimentară alpină 
 
Formaţiunile alpine din Pânza de Tulcea sunt de vârstă Triasic - Jurasic, spre deosebire 

de Pânza de Niculiţel unde depozitele sedimentare sunt de vârstă triasică. 
 
Triasic - În Triasicul inferior (Werfenian) se menţin condiţiile de sedimentare uniforme, 

similare cu cele de pe aria Pânzei de Niculiţel. Se formează Formaţiunea epiclastică de Bogza 
(conglomerate, microconglomerate, gresii cuarţoase şi cuarţo-feldspatice, cu intercalaţii de 
silturi) şi Formaţiunea calcaro-marnoasă de Tulcea-Somova (în partea inferioară - argile şi 
siltite cenuşii-negricioase, iar la partea superioară - calcare şi marne cenuşii, în plăci). 

Din Triasicul mediu morfologia bazinului de sedimentare se schimbă, determinând 
condiţii de acumulare diferită, astfel încât pe aria Pânzei de Tulcea depozitele s-au acumulat 
în trei litofaciesuri (litofacies = totalitatea caracterelor litologice ale unui strat sau ale unei 
succesiuni de strate sedimentare, prin care acestea se deosebesc de alte strate sau 
succesiuni de strate; alături de biofacies indică condiţiile sedimentologice în care s-a format 
depozitul respectiv): 

- Litofaciesul de Murighiol-Popina - caracteristic zonelor estice, este format din roci 
predominant calcaroase, parţial dolomitizate. S-au separat patru formaţiuni parţial sincrone: 
Formaţiunea calcaro-dolomitică de Murighiol, Formaţiunea calcarelor bituminoase de Cataloi, 
Formaţiunea calcarelor biosparitice de Popina şi Formaţiunea calcarelor cărămizii; 

- Litofaciesul de Agighiol - dezvoltat în părţile central-sudice ale Pânzei de Tulcea, este 
caracterizat de o stivă de rocilor calcaroase: calcare fine, calcare lumaşelice, turbidite 
bioclastice. Se formează calcare roşii bogate în amoniţi, asemănătoare cu „triasicul de 
Hallstatt” din Alpi. Datorită bogăţiei în fosile a calcarelor din formaţiunile Murighiol, Izvoarele, 
Popina, calcarelor cărămizii, zona din jurul localităţii Agighiol este declarată rezervaţie 
paleontologică; 

- Litofaciesul de Cataloi – localizat în partea de vest a pânzei, se diferenţiază de celelalte 
două litofaciesuri printr-o sedimentare de apă mai adâncă, rezultând o succesiune de strate 
de marne şi calcare. 

Jurasic - În Jurasic sedimentarea se continuă în zonele estice şi vestice afundate 
tectonic, pe aria litofaciesurilor de Murighiol-Popina şi Cataloi. Sedimentele jurasice lipsesc în 
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zonele centrale înălţate tectonic. Sedimentarea se schimbă în raport cu Triasicul, devenind 
predominant de fliş. Se formează conglomerate, gresii, siltite şi argile (formaţiunile de Nalbant, 
Teliţa, Denis Tepe, Dunavăţ, Carabair şi Zebil). 

Cuaternarul - Cuaternarul este reprezentat de depozite continentale de loess şi roci 
loessoide, în grosime de 5-20 m. Acestea acoperă discordant, pe suprafeţe mari, depozitele 
mai vechi. În aceste depozite apar niveluri cu o coloraţie brună, considerate paleosoluri. În 
Valea Dunării şi în aria complexului lagunar Razim-Sinoe s-au acumulat aluviuni cu grosimi 
mari. 

 
3.1.4. Bazinul Babadag (cuvertura postectonică) 

 
Bazinul Babadag este localizat în partea sud-vestică a Dobrogei de Nord, având forma 

unui culoar alungit NV-SE, cuprins între falia Peceneaga-Camena şi Orogenul dobrogean.   
Subsidența s-a produs la sfârşitul Jurasicului. Este format dintr-un fundament alcătuit din 
cristalin mezo- şi epimetamofic prealpin, magmatite acide şi bazaltice şi un sedimentar Triasic-
Jurasic. Peste acesta se depune o cuvertură sedimentară alcătuită din depozite de vârstă 
cretacică. Se suprapune din punct de vedere geomorfologic Podişul Babadagului (Fig. 20, 24, 
25). 

Rocile care alcătuiesc fudamentul sunt reprezentate de depozitele pînzelor de Măcin, 
Niculițel și Tulcea. 

Cretacicul  este predominant calcaros, cu: calcare, gresii calcaroase, calcare grezoase 
şi marne. 

Cuaternarul continental este reprezentat de depozite de loess şi loessoide Acestea 
acoperă pe suprafeţe întinse rocile fundamentului și cuverturi sedimentare, cretacice. 
 

3.1.5. Promontoriul Nord-Dobrogean 
 

Aceasta s-a format prin scufundarea părţii nord-vestice a Orogenului Nord-Dobrogean 
începând din Badenianul superior, încât rezultă un fundament alcătuit din formaţiuni mezo- şi 
epimetamorfice, magmatite acide şi bazaltice şi formaţiuni sedimentare paleozoic-triasice şi o 
cuvertură sedimentară, de vârstă badenian-romaniană şi cuaternară (Fig. 17). 
 

 
Fig. 17. Dezvoltarea Promontoriul Nord-Dobrogean la vest de Dunăre (din Mutihac și Ionesi, 1974) 



Doru-Toader JURAVLE GEOLOGIA ROMÂNIEI, VOL. I EDITURA STEF IAȘI 

99 

 

Geomorfologic se suprapune relieful de altitudine joasă din sudul Podişului Moldovenesc 
(sudul Colinelor Tutovei, Podişul Covurluiului şi Colinele Covurluiului). 
 

4. TECTONICA 

 
Aranjamentul structural al Orogenului Nord-Dobrogean a luat naștere în două etape: 
- în Orogeneza hercinică şi tectogeneza alpină eocimerică (Triasic) - s-au cutat 

depozitele şi s-a format structura internă în solzi a pânzelor (Fig. 18, 19, 20, 21); 
 

 
Fig. 18. Efectele tectonice ale tectogenezei eocimerice de la limita Triasic/Jurasic 

 

 
Fig. 19. Efectele tectonice ale tectogenezei neocimerice de la limita Jurasic/Cretacic 
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- în Orogeneza alpină, tectogenezele eocimerică şi neocimerică, s-a definitivat structura 

majoră a pânzei şi s-a produs sariajul orogenului spre nord peste domeniul scitic (Fig. 19, 20). 
 

 
Fig. 20. Structura Orogenului Nord-Dobrogean realizată în mișcările alpin timpurii (din Ionesi, 1994) 

I - Pânza de Măcin, II, III - Pânza de Niculițel, IV - Pânza de Tulcea, V - Bazinul Babadag 

 
În ce privește eșafodajul structural al Pânzei de Măcin, acesta s-a format în etapele 

hercinică și alpin timpurie (tectogenezele eocimerice și neocimerice), extinse din Permian 
până la sfârșitul Jurasicului. 

În mișcările hercinice și neocimerice au fost cutate depozitele şi s-a format structura 
internă, în solzi, a pânzei (solzii Orliga, Balabancea, Megina şi Cârjelari). În tectogenezele 
alpin timpurii, s-a definitivat structura majoră a pânzei şi s-a produs sariajul unităţii spre nord-
est, spre unitatea de Niculiţel (Fig. 21, 22). 

Pânza de Niculiţel provine dintr-o zonă de rift intracontinental, aflată în regim distensional 
în Triasicul inferior şi mediu. Etapa de compresiune debutează în Triasicul superior. Structura 
s-a definitivat în două etape: structura internă (cutele şi digitaţiile) şi iniţierea şariajului s-au 
produs în mişcările eocimerice, iar structura majoră şi şariajul spre nord-est peste Pânza de 
Tulcea de-a lungul liniei Sarica (Poşta-Nalbant), s-a definitivat în mişcările neocimetrice (Fig. 
23). 

Structura Pânzei de Tulcea a luat naștere în tectogenezele alpin timpurii, cimerice       (= 
cimerice). Într-o primă etapă are loc formarea structurilor plicative, rezultând un sistem de cute 
anticlinale (Tulcea - Mahmudia, Redi - Agighiol) şi sinclinale (Câşla - Dealul Nucarilor, Teliţa), 
cu axele orientate NV - SE şi cu o tendinţă de regrupare în partea nord-vestică. 
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Fig. 21. Structura în solzi a Pânzei de Măcin (după Săndulescu, 1984) 

 
Elementele plicative sunt afectate de un sistem de falii orientat cu precădere nord - sud. 

Cel mai important accident tectonic este falia Teliţa care delimitează sectorul vestic coborât 
faţă de cel estic înălţat. De asemenea sectoarele nord-vestice sunt ridicate în raport cu cele 
sud-estice, coborâte. 

În Cretacicul inferior are loc un moment getectonic subsident care a afectat partea sudică 
a ariei Orogenului Nord-Dobrogean. Zona este invadată de apele marine epicontinentale și în 
acest mod ia naștere cuvertura sedimentară a Bazinului Babadag. Structura Unității Babadag 
poate fi interpretată ca o structură de platformă alpină, cu un fundament reprezentat de 
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depozitele pânzelor Măcin, Niculițel și Tulcea, acoperit discordant de cuvertura sedimentară 
cretacică. Mișcările alpin timpurii au afectat cuvertura, rezultând o structură plicativă, în 
sinclinale și anticlinale largi, cu axele orientate VNV-ESE (Fig. 24, 25). 

 

 
Fig. 22. Secţiune geologică prin Pânza de Măcin (din Mutihac, 1990) 

 

 
Fig. 23. Stratigrafia şi tectonica pânzelor de Niculiţel şi Tulcea (din Mutihac, 1990) 
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Fig. 24. Structura Bazinului Babadag (după Mirăuță și Mirăuță, 1964; Ionesi 1994) 

 

 
Fig. 25. Structura plicativă a cuverturii Bazinului Babadag (după Mirăuță și Mirăuță) 

 
La vest de Dunăre, între faliile Sf. Gheorghe - Oancea - Adjud și Peceneaga - Camena, 

structurile Orogenului Nord-Dobrogean (Promontoriul dobrogean) formează fundamentul 
Platformei Moesice, acoperit de depozitele ultimului ciclu de sedimentare marină platformică, 
(Badenian superior - Romanian). 

La sfârşitul Jurasicului, în tectogeneza cimerică nouă, şi posibil în mişcările austrice 
timpurii, s-a produs înălţarea în ansamblu a Orogenului Nord-Dobrogean şi şarierea de-a 
lungul faliei Sf. Gheorghe spre nord, peste Platforma Scitică (Delta Dunării). Şariajul este 
marcat bine geomorfologic, Colinele Mahmudiei dominând cu câteva sute de metri Delta 
Dunării (Delta Dunării face parte din Platforma Scitică) (Fig. 17). 

 
5. ASPECTE OROGRAFICE 

 
Așa cum s-a mai amintit, structurile Orogenului Nord-Dobrogean aflorează pe teritoriul 

României la est și sud de Dunăre, între aliniamentele tectonice Sf. Gheorghe-Oancea și 
Peceneaga-Camena, având un bun reflex geomorfologic (Fig. 28). Unitățile și subunitățile 
fizico-geografice care s-au format pe arealul de dezvoltare a Orogenului Nord-Dobrogean sunt 
sintetizate în tabelul de mai jos (Fig. 26, 27). 
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Fig. 26. Corespondența unităților structurale ale Orogenului Nord-Dobrogean 

cu unitățile fizico-geografice 

 

 
Fig. 27. Unitățile fizico-geografice și tipurile genetice de relief în Podișul Dobrogei de Nord 

(Ungureanu, 1993; prelucrat L. Niacșu) 
 

Pentru eliminarea confuziilor în ce privește relieful corespondent Orogenului Nord-
Dobrogean trebuie să precizîm că: 

- numai relieful situat la est și sud de Dunăre este sculptat pe depozitele care alcătuiesc 
Orogenul Nord-Dobrogean, corespunzând cu Podișul Dobrogei de Nord (Fig. 27); 

- relieful situat la vest de Dunăre care corespunde cu aria de dezvlotare a Promontoriului 
Nord-Dobrogean, s-a format pe depozitele sedimentare ale domeniului de platformă, sub care 
sunt îngropate depozitele nord-dobrogene. 

În continuare vor fi prezentate foarte schematic câteva elemente privind corespondențele 
structurilor Orogenului-Dobrogean care aflorează, cu unitățile și subunitățile fizico-geografice. 
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Fig. 28. Contactul geomorfologic dintre Podișul Dobrogei de Nord și Delta Dunării la Tulcea 

 
Aspecte orografice suprapuse Pânzei de Măcin 

 
Orogenul Nord-Dobrogean a fost puternic erodat, astfel încât Munţii Măcinului se prezintă 

ca nişte culmi prelungi sau măguri cu înălţimi de maxim 467 m (vf. Ţuţuiatul). Relieful s-a 
format pe un substrat geologic foarte diferenţiat (roci cristaline şi sedimentare, corpuri 
magmatice granitice), care şi-a pus amprenta asupra aspectelor morfografice şi morfometrice 
ale acestuia (Fig. 29). 

Se diferenţiază în primul rând culmea principală a Măcinului, cu o lungime de cca. 20 km 
şi, la vest de aceasta, culmea Pricopanului (370 m) cu o lungime de cca. 14 km. Din culmea 
principală Măcin se desprinde spre vest, până la Dunăre, o culme pe care se înşiră înălţimile 
Megina, Priopcea, Bujorul Mare şi Turcoaia. De asemenea în relief  au rămas o serie de măguri 
izolate, în vest Carcaliu, Piatra Râioasă, Piatra Roşie, iar în nord şi nord-vest Buceag, Sărărica, 
Orliga, etc. 

Orogenul dobrogean este drenat de o serie de afluenţi de dreapta ai Dunării (Cerna, 
Plopilor, Jijila) şi de văile Taiţa cu Teliţa, care se varsă în lacul Babadag. Aceştia au sculptat 
depresiuni erozive: Jijilia, Greci, Taiţa, Cerna, etc. 
 
Aspecte orografice suprapuse Pânzei de Niculițel 

 
Partea nordică a zonei se prezintă ca un podiş, ce corespunde ariei de aflorare a soclului 

simatic triasic (în special bazalte şi diabaze). Spre nord, către Lunca Dunării, podişul prezintă 
o margine abruptă, iar spre sud este fragmentat de cursurile de apă în nişte dealuri izolate, 
care se suprapun depozitelor sedimentare triasice sau unor porfire (dealurile Trestenic, Malciu, 
Consul). Între dealuri apare un relief depresionar, acoperit de depozite cuaternare loessoide, 
cu intercalaţii de soluri fosile. 
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Hidrografic regiune este străbătută de de Teliţa şi Taiţa şi afluenţii de dreapta ai Dunării 
(de exemplu pârâul Viilor) care în timpul verii seacă. 
 

 
Fig. 29. Relief format la contactul dintre roci granitice și roci epimetamorfice în Munceii Măcinului 

 
Aspecte orografice suprapuse Pânzei de Tulcea 

 
Principalele trăsături ale reliefului grefat pe structurile Pânzei de Tulcea sunt marcate de 

dezvoltarea insulară a dealurilor, care, la rândul lor, au aspectul unor culmi prelungi sau de 
măguri, separate de depresiuni şi înşeuări largi. Culmile se suprapun peste zonele anticlinale 
(de exemplu culmile Uzum Bair, Redi, Horia, Somova din partea centrală, suprapuse 
anticlinalului Redi - Agighiol sau Colinele Mahmudiei din nord, suprapuse peste anticlinalul 
Tulcea - Mahmudia), iar depresiunile, de regulă, peste sinclinale (de exemplu Depresiunea 
Teliţa - Taiţa). 

Hidrografic, zona Tulcei este caracterizată de prezenţa Lacului Razim, cu insula Popina, 
în est şi o reţea hidrografică scurtă, cu caracter semipermanent, tributară Dunării, Lacului 
Razim şi Lacului Babadag. 
 
Aspecte orografice suprapuse Bazinului Babadag 
 

Pe depozitele Bazinului Babadag s-a format Podișul Babadag. Acesta are o fragmentare 
medie, altitudinile atingând până la 350 m. Este drenat de râurile Slava și Taița, care deschid 
o serie de arii depresionare. Caracteristica zonei este dezvoltarea reliefului cu inselberguri, cu 
pedimente la racorduri și a reliefului cuestiform (Fig. 30, 31, 32, 33, 34). 
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Fig. 30. Inselberguri în partea vestică a Podișului Babadag 

 

 
Fig. 31. Inselberg care străjuiește laguna Razim la Enisala. 
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Fig. 32. Laguna Razim văzută de la cetatea Enisala. 

 

 
Fig. 33. Inselbergul Enisala format pe calcare triasice și cretacice din Bazinul Babadag 

(Cetatea Enisala) 
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Fig. 34. Cetatea Enisala pe zidită pe calcare triasice, 

străjuind spre est drumul spre Marea Neagră și spre vest Lacul Babadag. 
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