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I. EVOLUŢIA GEOTECTONICĂ A DOMENIULUI CARPATIC 
 

Orogenul Carpatic s-a format în ciclurile distensiv–compresiv ale bazinului 
geosinclinal carpatic, deschis în Triasic. Acest bazin avea o poziţie pericratonică, fiind situat, 
spre deosebire de cel nord-dobrogrean, într-o zonă de margine a plăcii euroasiatice. A 
funcţionat până în tectogenezele târzii ale orogenezei alpine. În urma evoluţiei acestui 
geosinclinal pe teritoriul ţării noastre s-au format, morfostructurile Orogenului Carpatic, care 
ocupă mai mult de jumătate din suprafaţa ţării. Marginile estică şi sudică (externe) peste care 
se suprapune în prezent aria subcarpatică, fac parte din Orogenul Carpatic. 

Separarea unităţilor morfostructurale ale Carpaţilor româneşti s-a făcut prin prisma a 
două criterii: unul geotectonic şi unul bazinal. 

Divizarea geotectonică se bazează pe criteriul vârstei tectogenezelor care au condus 
la formarea marilor ansambluri structurale şi pe faptul că elementul de simetrie al catenei 
este reprezent de sutura majoră tethysiană. În funcţie de vârstă, se disting tectogenezele 
cretacice ale căror „produse” tectonice (unităţi tectonice; pânze de şariaj) se numesc dacide 
şi tectogenezele neozoice  ale căror „produse” se numesc moldavide. 

Celălalt criteriu de discriminare al unitaţilor carpatice, cel bazinal, îl constituie 
morfologia bazinului de sedimentare şi poziţia domeniilor de sedimentare în bazin. Acestea 
se modifică în timp, datorită transformărilor tectogenetice. În acest sens rezultă: zona 
cristalino – mesozoică, domeniul flişului (cu flişul intern şi flişul extern), domeniul de 
molasă şi depresiunile molasice postectonice. 

În geosinclinalul carpatic, începând din Triasic, s-au produs procese de sedimentare pe 
scoarţele continentale şi oceanice ale bazinului şi procese magmatice. Stratele şi corpurile 
de roci nou formate (sedimentare şi magmatice), împreună cu cele cristaline, magmatice şi 
sedimentare ale scoarţelor din fundamentul bazinului (mai vechi), au fost „remodelate” în 
tectogenezele alpine cretacice şi neozoice, rezultând structura  Orogenului Carpatic. 

În legătură cu dinamica plăcilor, procesele din zonele de subducţie au determinat 
formarea aliniamentelor de corpuri subvulcanice şi a catenelor vulcanice carpatice alcătuite 
din roci magmatice acide şi intermediare, iar procesele din zonele de expansiune au avut ca 
efect formarea aliniamentelor de corpuri alcătuite din roci bazice şi ultrabazice. 

Procesele orogenetice carpatice se grupează conform modelului Wilson-Reading, în 
două cicluri: 

 
1. Ciclul distensiv. În aceast timp se fragmentează scoarţa sialică (continentală) şi se 

deschide în Permian-Triasic), într-o poziţie vestică, riftul transilvan (tethysian). Mai târziu, în 
Jurasic, se deschide spre est riftul dacidelor externe (Fig. 1, 2, 3). Poziția aliniamentelor 
morfotectonice este precizată în raport cu poziția geografică actuală a unităților 
morfostructurale care alcătuiesc teritoriul României. 

Riftul transilvan corespunde cu domeniul de formare al Dacidelor transilvane 
(transilvanide). Acestea aflorează în Apusenii sudici (simici), de unde se continuă spre nord 
în subasmentul Depresiunii Transilvaniei, apoi în zona flişului transcarpatic şi a klippelor 
pienine, până în Carpaţii Nordici. Aliniamentul se continuă spre vest, în Alpi. Spre sud se 
dezvoltă în zona Vardarului, unde se interpune între dinaride şi alpide. Riftul separă 
domeniul dacidelor interne (cristalinul Apusenilor nordici = Apuseni sialici) de domeniul 
dacidelor mediane (zona cristalino-mezozoică a Carpaţilor Orientali şi cristalinul getic şi 
supragetic al Carpaţilor Meridionali). În această perioadă, în domeniile de sedimentare 
instalate în zona rifturilor transilvan şi extern au loc efuziuni de lave bazaltice ofiolitice, iar în 
zonele limitrofe rifturilor afectate de procesele de distensiune, se formează corpuri de roci 
magmatice alcaline. 

Riftul dacidelor externe poate fi urmărit în Carpaţii Orientali pe un aliniament plasat în 
faţa zonei cristalino-mezozoice, fiind marcat de depozitele flișului negru, de Ceahlău și Bobu. 
În Carpaţii Orientali, Dacidele externe separă domeniul dacidelor mediane de domeniul 
moldavidelor (pânzele flişului şi pânza subcarpatică). În sud, în Carpaţii Meridionali, riftul 
fragmentează scoarţa sialică (continentală), delimitând domeniul getic de domeniul 
danubian. În bazinul de sedimentare deschis se acumulează depozitele Pânzei de Severin. 
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Riftul dacidelor externe separă în Carpaţii Meridionali domeniul dacidelor mediane (cristalinul 
getic şi supragetic) de domeniul dacidelor marginale (cristalinul danubian). 

 

 
Fig. 1. Deschiderea riftului transilvan și configurarea domeniului transilvan (Carbonifer-Triasic) 

  

 
Fig. 2. Deschiderea riftului dacidelor externe și configurarea domeniului dacidelor externe 

 

 
Fig. 3. Structogeneza domeniilor morfotectonice în Carpații Meridionalicarpatică 

(prelucrat după Săndulescu, 1984) 
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2. Ciclul compresiv. Închiderea zonelor oceanice după două paleoplane de consum 
Benioff (zone de subducţie) plasate, unul în faţa estică a Apusenilor şi unul în faţa Carpaţilor 
Orientali, are loc începând din Cretacicul inferior, mai timpuriu în zona vestică. Cele două 
aliniamente de consum au determinat un vulcanism acid de subducţie, atât în Carpaţii 
Meridionali şi Apuseni (vulcanismul banatitic: Cretacic superior-Paleocen), cât şi în Carpaţii 
Orientali şi Munţii Apuseni (catenele vulcanice neogene) (Fig. 3, 4, 5). 

Schematic, etapele de formare ale morfostructurilor în ciclul compresiv sunt 
următoarele (Fig. 4, 5, 6): 

- În Cretacicul inferior (Neocomian) – se iniţiază subducţia, geosinclinalul intrând în 
consum;  

- În Cretacicul mediu (Apţian-Albian) - au loc tectogenezele austrice, formându-se 
sutura majoră tethysiană (transilvană); se înalţă şi se realizează structura în pânze de şariaj 
a Dacidelor transilvane, Dacidelor interne şi Dacidelor mediane; de asemenea se cutează şi 
se realizează structura internă în domeniile dacidelor externe şi marginale. 

Corespunde geomorfologic cu Apuseni sudici, Apusenii nordici, munţii alcătuiţi din 
formaţiunile cristalino-mezozoice ale Carpaţilor Orientali şi munţii alcătuiţi din cristalinul și 
sedimentarul danubian, getic şi supragetic din Carpaţii Meridionali; 

- În Cretacicul superior (Senonian superior) - are loc tectogeneza laramică, când se 
produce sutura externă şi şarierea domenilor spre est în Carpaţii Orientali, spre sud în 
Carpaţii Meridionali şi spre NNV în Munţii Apuseni. În acest timp se edifică structura majoră 
dacidică (lanţurilor montane alcătuite din roci cristaline şi terenurile sedimentare vestice din 
Carpaţii Orientali). De asemenea sunt înălţate şi şariate peste zonele estice şi sudice 
Dacidele externe. Acestea formează partea vestică a flişului din Carpaţii Orientali (Pânza 
flişului negru, Pânza de Ceahlău, Pânza de Bobu) şi flişul Pânzei de Severin, "prins" între 
Autohtonul Danubian şi Dacidele mediane ale Carpaţii Meridionali (Dacidele mediane = 
pânzele getice şi supragetice). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4. Structogeneza carpatică și domeniile morfostructurale majore (prezentate în Fig. 5-6) 
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Fig. 5. Schița tectonică a Orogenului Carpatic (prelucrat după Săndulescu, 1984) 

1 - Transilvanide și Vardar; 2 - Pânzele Transilvane; 3 - Pienide; 4 - Pânza de Măgura; 5 - Piemontais 
(fereastra tectonică Rechnitz); 6 - Dacidele interne și Austroalpin; 7 - Dacide mediane; 8 - Dacide 
externe; 9 - Dacide marginale; 10 - Moldavide (a - zona flișului ; b - molasa); 11 - Arc magmatic 
paleocen (banatite); 12 - Arc magmatic neogen; 13 - Depresiuni molasice și cuverturi 
postectogenetice. 

 
- În Neozoic au loc o serie de tectogeneze, dintre care cele miocene au jucat rolul cel 

mai important în realizarea stucurii Orogenului Carpatic (stirică veche - din Burdigalian; 
stirică nouă - din Badenian; moldavică – din Volhinian). Acestea au avut efecte diferite în 
cele trei unităţi carpatice. În Carpaţii Orientali au cutat şi apoi şariat moldavidele împreună cu 
dacidele peste zonele de vorland ale Platformei Moldoveneşti, în avanfosa getică au cutat 
slab sedimentele depuse în bazinul postlaramic şi au şariat spre sud, peste domeniul de 
platformă, Orogenul Meridionalilor. În Munţii Apuseni nu au avut efecte majore. 

În legătură cu dinamica plăcilor, procesele din zonele de subducţie au determinat 
formarea aliniamentelor de corpuri subvulcanice şi a catenelor vulcanice carpatice alcătuite 
din roci magmatice acide şi intermediare, iar procesele din zonele de expansiune au avut ca 
efect formarea aliniamentelor de corpuri alcătuite din roci bazice şi ultrabazice.  

 
Începând cu sfârşitul Cretacicului, în anumite sectoare interne din Orogenul Carpatic, 

concomitent cu acţiunea compresivă datorată procesului de subducţie, se produce o 
„relaxare” (distensiune) în zonele din spatele frontului orogenic. Astfel au luat naştere 
bazinele molasice posttectonice (Depresiunea Transilvaniei, Depresiunea Carei-Timişoara, 
depresiunile interne din Carpaţii Orientali şi Meridionali şi Munţii Apuseni). 

La limita Pliocen-Pleistocen a avut loc tectogeneza valahă care a avut efecte, mai ales, 
asupra stucturiilor carpatice situate la sud de Trotuş. Astfel, s-au înălţat unele sectoare ale 
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Carpaţilor Meridionali cu peste 1000 m şi a fost cutată la sud de Trotuş molasa postectonică 
a Carpaţilor Orientali şi Meridionali. 

 

 

În Cuaternar teritoriul României 
devine în cea mai mare parte uscat, în 
zonele sudice şi sud-estice păstrându-se o 
vreme mai îndelungată o serie de lacuri. 
Depozitele formate sunt de natură 
continentală şi continental-lacustră, acestea 
evoluând sub un climat glaciar sau 
periglaciar. 

 
Prezentarea unităţilor Orogenului 

Carpatic va fi sistematizată în felul următor: 
- Morfostructurile Catenei Carpatice: 

- Orogenul Carpaților Orientali; 
- Orogenul Carpaților 

Meridionali; 
- Orogenul Munților Apuseni. 

- Bazinele molasice postectonice: 
- Depresiunea Transilvaniei; 
- Depresiunea Carei-Timişoara. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fig. 6. Profil geologic transversal E-V prin 
structurile carpatice ale teritoriului României 
(după IGG; Săndulescu, 1984) 
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II. OROGENUL CARPAŢILOR ORIENTALI  
 

Pe continentul european Catena carpatică reprezintă o unitate geomorfologică 
semnificativă, care încep de la culoarul Viena - Bratislava (traversat de Dunăre) şi ajung în 
Valea Timocului (la sud de Dunăre). Au o lungime de cca. 1500 km şi o suprafaţă de 170000 
km2. Aceste valori îi aşează pe locul I în Europa, secondaţi de Alpi cu o lungime de 1000 km 
şi o suprafaţă de 140000 km2. 

Carpaţii sunt divizaţi în trei sectoare geomorfologice bine puse în evidenţă: Carpaţii 
Nord-Vestici, Carpaţii de Mijloc şi Carpaţii Sud-Estici. Aceştia din urmă au o pondere de 54% 
din lanţul carpatic şi se dezvoltă aproape în totalitate pe teritoriul României. 

 
Pe teritoriul României, în cadrul Catenei carpatice, au fost separate unităţi fizico-

geografice de ordinul III, denumite în raport cu poziţia faţă de Depresiunea Transilvaniei: 
Carpaţii Orientali, Carpaţii Meridionali şi Carpaţii Occidentali. 

 
În ce priveşte limitele dintre aceste unităţi, trebuie să precizăm că analiza structurilor 

geologice prin prisma elementelor de tectonică globală şi evoluţia bazinelor de sedimentare, 
pledeză pentru următoarea divizare în limite care nu corespund cu cele fizico-geografice. 
Astfel s-au separt: 

- Orogenul Carpaţilor Orientali - între frontiera de nord şi Valea Prahovei; 
- Orogenul Carpaţilor Meridionali - între Valea Prahovei, Dunăre şi Culoarul Mureşului, 

incluzând şi Munţii Banatului şi Poiana Ruscă; 
- Orogenul Munţilor Apuseni - la nord de Culoarul Mureşului. 
 
Unităţile carpatice româneşti prezintă din punct de vedere gelogic nişte particularități, 

care s-au reflectat în trăsăturile morfometrice şi morfografice ale acestora. Astfel: 
- în Carpaţii Orientali există o zonă tipică de fliş, în Carpaţii Meridionali s-a dezvoltat o 

zonă redusă de fliş, iar în Munţii Apuseni s-a dezvoltat un fliş atipic; 
- în toate cele trei unităţi există resturi ale scoarţelor oceanice, reprezentate de 

complexele de roci ofiolitice (roci bazice şi ultrabazice); 
- în toate cele trei segmente carpatice se găsesc produse ale vulcanismului de 

subducţie, acid şi intermediar: aliniamentul de corpuri subvulcanice banatitice, de vârstă 
cretacic superior - paleocenă (magmatismul laramic manifestat în Carpaţii Meridionali şi 
Munţii Apuseni); catenele vulcanice neogene din Carpaţii Orientali şi Munţii Apuseni. 

 
Particularitățile evoluţiei geotectonice şi bazinale a Orogenului Carpaților Orientali, a 

avut drept consecință formarea unităților morfostructurale majore, dezvoltate longitudinal pe 
direcția NNV-SSE (Fig. 1): 

- Zona cristalino-mesozoică alcătuită din dacidele mediane ocupă partea mediană a 
Orogenului est-carpatic, reprezentând axul de simetrie al acestuia; 

- Zona flişului est-carpatic alcătuită din dacidele externe şi parţial din moldavide; zona 
flişului este separtă în concepția clasică în două subzone: flişul intern - în partea de vest, 
reprezentat de pânzele: Pânza flișului negru, de Ceahlău, de Baraolt, de Bobu (dacide 
externe) şi pânzele de Teleajen și Macla (moldavide) și flişul extern - în partea de est, 
reprezentat de pânzele de Audia, Tarcău şi Vrancea (moldavide); 

- Zona flişului transcarpatic situat la vest de axul cristalino-mesozoic, care corespunde 
cu zona pienidelor (continuarea nordică a transilvanidelor); 

- Zona de molasă care încheie spre est domeniul moldavidic, reprezentată de 
depozitele Pânzei subcarpatice (moldavide); 

- Zona vulcanitelor neogene formată în urma erupţiilor vulcanice din Badenian-
Pleistocen, în legătură cu subducţia domeniului de platformă est-european sub Orogenul 
Carpatic; 

- Depresiunile posttectonice interne: Maramureş, Vatra Dornei, Borsec, Bilbor, 
Drăgoiasa-Glodu, Ţibău, Gheorgheni-Ciuc, Braşov, Comăneşti. 
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Fig. 1. Harta geologică a Carpaților Orientali (după Mutihac și Ionesi, 1974) 
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1. DOMENIUL CRISTALINO-MESOZOIC (DACIDELE MEDIANE) 
 

Zona cristalino-mesozoică alcătuieşte axul central al Carpaţilor Orientali, formând 
substratul munţilor Maramureş, Rodnei, Bistriţei Aurii (Suhard, Culmea Ţapului, Obcina 
Mestecănişului), Rarău, Giumalău, Bistriţei Mijlocii, Giurgeu, Hăghimaş şi Perşani. Din punct 
de vedere geotectonic este alcătuit din dacide mediane (Fig. 1). 

 
1. Delimitare 
- la nord - frontiera de stat, însă se continuă în Ucraina, în Masivul Rahova; 
- la sud - culoarul Vlădeni din sudul Munţilor Perşani grefat pe traseul faliei sud-

transilvană, separă Zona cristalino-mesozoică a Carpaţilor Orientali de cristalinul 
Făgăraşului; 

- la vest - Zona cristalino-mesozoică est-carpatică este acoperită de flişul transcarpatic 
(în vestul Munţilor Maramureşului). Începând din Bazinul Dornelor, cristalinul este fragmentat 
de edificiul vulcanic Călimani - Gurghiu - Harghita, aflorând din nou în Munţii Perşani. Astfel 
se separă compartimentul moldav în nord și compartimentul Perșani în sud; 

- la est – Zona cistalino-mesozoică este şariată peste zona flişului intern. Vine în 
contact de-a lungul planului de şariaj central-carpatic (falia central-carpatică) cu dacidele 
externe, iar în Valea Moldovei șariajul depășește dacidele externe acoperind și partea 
vestică a moldavidelor. 

 
2. Stratigrafia 

Din punct de vedere litostratigrafic se separă formaţiunile cristaline de soclu, prealpine 
şi o cuvertură sedimentară mesozoică. Cuvertura sedimentară este alcătuită la rândul ei 
dintr-o serie autohtonă şi o serie alohtonă. Din punct de vedere sedimentogenetic și 
tectogenetic, în bazinului central-est carpatic se separă compartimentul moldav între Tisa şi 
Ciuc şi compartimentul Perşani în sud. 

 
2.1. Soclul cristalin 
Litostratigrafic, soclul cristalin este alcătuit din formaţiuni mezo- şi epimetamorfice 

extinse pe intervalul Proterozoic mediu - Carbonifer inferior (Fig. 2, 3). 
 

Grupurile (seriile) mezometamorfice 
Acestea sunt de vârstă Proterozoic mediu - Proterozoic superior, fiind alcătuite după 

cum urmează: 
1. Grupul de Bretila - litologic este caracterizat de amfibolite, gnaise, gnaise oculare (de 

Rarău, de Prisecani, de Rebra, de Anieş), granulite şi intruziuni de corpuri de granitoide. 
Vârsta este Proterozoic mediu (1660 mil. ani); 

2. Grupul de Rebra - este format în bază din roci gnaisice şi micaşisturi, în partea 
mediană din calcare cristaline şi la partea superioară din micaşisturi cuarţitice. Vârsta este 
Proterozoic superior (800 mil. ani); 

3. Grupul de Negrişoara (= Formaţiunea de Pietrosu Bistriţei) - este alcătuită din 
micaşisturi, paragnaise cuarţitice, gnaise şi roci carbonatice, în partea inferioară, iar la partea 
superioară din ganise porfiroide de Pietrosu (gnaise cu fenocristale de cuarţ violaceu şi 
ochiuri de albit, provenite prin metamorfozarea unor lave şi tufuri foarte variate). Vârsta este 
Proterozoic superior (675 mil. ani). 

 

Grupurile (seriile) epimetamorfice 
4. Grupul de Tulgheş - este divizată în 4 formaţiuni litologice, fiind alcătuit din cuarţite 

muscovitice, şisturi sericito-cloritoase în bază, peste care se dispun roci grafitoase (cuarţite 
negre grafitoase, şisturi cu grafit), care cantonează mineralizaţiile exploatabile de mangan 
din Carpaţii Orientali. 
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Fig. 2. Litostratigrafia scoarțelor continentală și oceanică pe care au constituit fundamentul bazinelor 

de sedimentare central-est carpatic și transilvan 

 

 
Fig. 3. Coloane litologice ale grupurilor cristaline din soclu (din Mutihac, 1990) 
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Urmează în continuare o formaţiune cu roci porfirogene (cuarţite, şisturi sericitoase şi 
cloritoase, roci porfirogene = metatufuri), în care se găsesc mineralizaţiile de sulfuri din 
cristalinul Carpaţilor Orientali. Succesiunea se încheie cu cuarţite filitoase, şisturi verzi 
tufogene, calcare cristaline. Vârsta formaţiunii corespunde cu partea inferioară a ciclului 
orogenetic caledonian, încadrându-se în intervalul Cambrian - Ordovician inferior (550 – 420 
mil. ani). 

5. Grupul de Rodna - în acest grup au fost cuprinse seriile ankimetamorfice de vârstă 
Silurian - Carbonifer inferior, metamorfozate în ciclurile caledonic şi hercinic (Repedea și 
Cimpoiasa - aflorează în munţii Rodnei, Rusaia - aflorează munţii Rodnei şi Bistriţei). 
Litostratigrafia este foarte variată: şisturi sericitoase şi cloritoase, şisturi verzi slab grafitoase, 
metaconglomerate, cuarţite negre, cuarţite albe, calcare şi dolomite. 

 

2.2. Cuvertura sedimentară mesozoică 
 
Cuvertura sedimentră mesozoică este alcătuită din două suite: una autohtonă care a 

luat naștere în domeniul central est-carpatic, situată în partea inferioară a succesiunii şi una 
alohtonă formată în domeniul transilvan și adusă tectonic la partea superioară a eșafodajului, 
peste suita autohtonă (Fig. 4; 5; 6; 7). 

 

 
Fig. 4. Litostratigrafia suitelor bucovinice (autohtone) și transilvane (alohtone) din 

Zona cristalino-mesozoică a Carpaților Orientali 

 

2.2.1. Suita sedimentară autohtonă 
 
Depozitele acestei suite s-au format pe soclul cristalin continental mezo- 

epimetamorfic, spre deosebire de suita alohtonă care s-a acumulat într-o zonă mai vestică 
pe scoarţă continentală subţiată şi scoarţă oceanică, formată în zona riftului transilvan. 
Condiţiile batimetrice în bazin au fost diferite, rezultând 3 domenii diferite de sedimentare, 
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din care s-au format trei serii sedimentare. Vârsta suitei autohtone se extinde pe intervalul 
Triasic - Cretacic inferior (Fig. 4. 

 
1. Domeniul bucovinic - situat în partea vestică a Bazinului central-est-carpatic, este 

caracterizat de adâncimi mari, favorizând formarea depozitelor pelagice de adâncime. În 
acest domeniu ia naştere seria sedimentară bucovinică, caracterizată de următoarea 
coloană litostratigrafică: 

- Triasicul - în partea inferioară se acumulează depozite detritice: conglomerate 
cuarţoase şi gresii albe, cenuşi sau roşcate, siltite roşii şi cenuşii şi marne gălbui (Triasic 
inferior); peste acestea urmează depozite carbonatice: calcare litate, dolomite cenuşii 
masive, calcare cenuşii algolitice şi calcare roşi-gălbui (Triasic mediu); 

- Jurasicul - în Jurasicul inferior şi mediu se acumulează gresii si calcare grezoase 
fosilifere, marne, calcare oolitice hematitice, calcare roşii în plăci, conglomerate, iar la partea 
superioară se dispun strate de jaspuri şi radiolarite (Liasic - Dogger). În Jurasicul superior 
(Malm) începe depunerea unei stive de roci stratificate alcătuită din marne, calcare 
sublitografice fosilifere, gresii calcaroase, cu denumiri locale („Strate cu Apthycus” - în 
Rarău, „Strate de Lunca” - în Hăghimaş, etc.); 

- Cretacicul - Cretacicul inferior (Berriasian - Albian) încheie succesiunea autohtonă 
bucovinică. Se continuă acumularea "Stratelor" de Lunca, peste care se formează secvenţe 
detritice, cunoscute sub denumirea de „Conglomeratele şi gresiile de Muncelu” în Rarău şi 
„Conglomeratele de Chicera” în Hăghimaş (Neocomian - Barremian). Peste depozitele 
conglomeratice se dispune aşa-zisa „Formaţiune de wildflysch”, alcătuită dintr-o masă de 
argile lipsite de stratificaţie în care sunt însedimentate olistolite (blocuri constituite din roci 
foarte variate litologic, de vârstă precretacică).  

 

 
Fig. 5. Coloane litologice ale seriilor sedimentare autohtone (după Săndulescu, 1984) 

 
Seria bucovincă a avut o extensiune generală peste soclul cristalin, însă, ulterior 

depunerii, în zona centrală Grinţieş (Bistriţa) din compartimentul moldav s-a produs o ridicare 
puternică a soclului şi cuvertura sedimentară mezozoică a fost îndepărtată prin eroziune. 
Astfel depozitele cuverturii s-au păstrat numai în două structuri sinclinale: sinclinalul Rarău - 
în partea nordică şi sinclinalul Hăghimaş - în partea sudică. De asemenea cuvertura s-a 
păstrat în compartimentul sudic, în Perşani; 

 
2. Domeniul subbucovinic - în partea centrală a bazinului central-est-carpatic soclul a 

suferit o ridicare, individualizându-se un domeniu sedimentar de mică adâncime („de rid”). 
Acesta a fost supus mişcărilor de ridicare şi coborâre, astfel încât domeniul era adus frecvent 
în mediul subaerian, determinând întreruperi în coloana sedimentară. În acest domeniu a 
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luat naştere seria sedimentară mesozoică subbucovinică, caracterizată de următoarea 
coloană litostratigrafică: 

- Triasicul - sedimentarea debuteză în Paleotriasic (Werfenian) tot cu depozite detritice: 
conglomerate cuarţitice, gresii cuarţoase cenuşi, siltite roşi şi cenuşii şi marne siltice. Peste 
acestea urmează în Triasicul mediu nivelul carbonatic cu dolomite litate, cenuşi sau negre, 
diacalzate, stratificate în bază şi cu dolomite masive, fine sau brecioase, cenuşii, diaclazate, 
la partea superioară. În Triasicul superior zona are o evoluţie continentală, formându-se 
paleorelieful triasic; 

- Jurasicul - în Jurasicul inferior şi mediu se acumulează argile  şi silturi negricioase, cu 
intercalaţii de calcare limonitice şi gresii cuarţitice albe, în bază, iar la partea superioară se 
dispun strate de jaspuri şi radiolarite . În Jurasicul superior (Malm) se depune o stivă de roci 
alcătuită din brecii şi subordonat calcare, echivalentă cu „Stratele cu Apthycus”; 

- Cretacicul - este caracterizat de alternanţe de marne, marnocalcare, conglomerate şi 
brecii cu elemente de roci cristaline, calcare şi dolomite; 

 
3. Domeniul infrabucovinic - s-a individiualizat în partea estică a bazinului central-est-

carpatic. Depozitele formate indică un mediu adânc, liniştit, în care s-au instalat periodic 
condiţii euxinice. Spre deosebire de celelalte două domenii, în Triasicul superior zona 
funcţiona ca bazin marin, acumulându-se argile roşii si calcare galben-portocalii şi roz. În 
acest domeniu s-a format seria sedimentară infrabucovinică, alcătuită din următoarea stivă 
litologică: 

- Triasicul - în acest interval s-au acumulat în bază depozite detritice, peste care 
urmează calcare şi dolomite masive, cenuşii-negricioase, bituminoase, iar la partea 
superioară calcare policrome cu intercalaţii de argile roşii, de tip Suhărzel (afluent stânga al 
Bistriţei Aurii); 

- Jurasicul  este reprezentat de jaspuri şi radiolarite, peste care se dispun roci marno-
calcaroase. 

 
2.2.2. Suita alohtonă 

 
Domeniul transilvan în care s-au acumulat depozitele acestei suite sedimentare a avut 

o poziţie mai vestică în raport cu domeniul central-est-carpatic, bazinul de sedimentare 
suprapunându-se peste scoarţa oceanică formată în riftul transilvan şi scoaţa continentală 
subţiată care intră în alcătuirea dacidelor mediane şi interne. 

Depozitele formate şi faunele fosile cu amoniţi indică un mediu adânc. Specific pentru 
suita sedimentară transilvană este asocierea cu complexe de roci ofiolitice produse în zonele 
de rift. Depozitele se păstrează ca petice de rabotaj, lambouri de acoperire, olistolite în 
depozitele wildflyschului cretacic (la partea superioară a seriei bucovinice din Rarău, 
Hăghimaş şi Perşani). Sedimentarul alohton este preponderent calcaros şi foarte fosilifer 
(faunele cu amoniţii indică adâncimii mai mari decât în domeniile bucovinice). Coloana 
litostratigrafică este alcătuită în felul următor: 

- Triasicul - formaţiunile triasice din sinclinalele Rarău şi Hăghimaş sunt de vârstă 
triasic inferioară și medie (Triasicul superior lipseşte ca şi în domeniile bucovinic şi 
subbucovinic), iar în Perşani este prezent şi Triasicul superior. 

Litologic, în bază apar depozite în faciesul „stratelor de Werfen”, cu calcare în plăci, 
gresii cuarţoase albe, peste care se dispun calcare negre bituminoase (faciesul „calcarelor 
de Guttenstein”), jaspuri şi radiolarite şi la partea superioară calcare masive roşcate de tip 
„Hallstatt”. În partea inferioară au fost descrise bazalte sub formă de filoane sau curgeri şi 
roci alcaline, provenite din zona de rift transilvană; 

- Jurasicul – este predominant carbonatic, fiind reprezentat de calcare noduloase, 
calcare marnoase de culoare roşie, calcare oolitice feruginoase şi calcare masive de 
Stramberg. Aceste depozite au în bază bazalte cu structură pillow-lava şi serpentenite din 
scoarţa oceanică (corpul de serpentinite cu cromit de la Breaza, din sinclinalul Rarău); 
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- Cretacicul – este reprezentat de Cretacicul inferior în facies urgonian (calcare masive, 
cu pachiodonte) în partea de nord şi în facies de Adneth (calcare roşi noduloase cu 
cefalopode), în Perşani. 

Depozitele sedimentarului transilvan alcătuiesc Piatra Zimbrului, Piatra Şoimului, 
Pietrele Doamnei, Popchii Rarăului din Masivul Rarău şi Suhardul Mic, Ghilcoşul, 
Hăghimaşul Negru, Piatra Unică din Munţii Hăghimaş (Fig. 12, 13). 

 

2.3.Tectonica 
 
Terenurile din Zona cristalino-mesozoică sunt alcătuite din formaţiunile cristaline de 

soclu, care alcătuiesc etajul structural inferior alpin şi sedimentarul mesozoic. 
Istoria geologică a soclului depăşeşte Proterozoicu inferior, acesta fiind afectat de 

numeroase cicluri orogenetice. Însă ceea ce se recunoaşte cu claritate, sunt efectele 
tectogenezelor alpine care au reluat structurile prealpine ale soclului şi sedimentarul 
mesozoic şi le-au „remodelat”, formând eşafodajul alpin actual al Zonei cristalino-mesozoice. 

Din punct de vedere tectonic se disting două unităţi majore: unitatea autohtonă 
(pânzele bucovinice), alcătuită din soclul cristalin şi sedimentarul autohton, denumită şi 
unitatea bucovinică şi unitatea alohtonă transilvană (pânzele transilvane), formată din 
sedimentarul şi complexele ofiolitice provenite din zona riftului transilvan. 

Schematic, evoluția geotectonică și morfogentică care a condus la asamblajul 
morfostructural actual al Zonei cristalino-mesozoice est-carpatice, se poate sugera în pașii 
prezentați figurile 6, 7, 8, 9 și 10. 

 

 
Fig. 6. Formarea planelor de șariaj în tectogenezele mesocretacice (austrice) 
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Fig. 7. Eșafodajul tectonic postaustric al Zonei cristalino-mesozoice. 

 

 
Fig. 8. Morfogeneza postaustrică   
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Fig. 9. Aflorarea depozitelor pânzelor bucovinice și transilvane pe o transversală orientată est-vest 

 

 
Fig. 10. Situația paleogeografică postaustrică în partea central-estică a Orogenului Carpaților Orientali 
(Zona cristalino-mesozoică funcționează ca arie sursă de material sedimentar pentru bazinul flișului) 
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3.1. UNITATEA MORFOTECTONICĂ AUTOHTONĂ (PÂNZELE BUCOVINICE; DACIDELE 
MEDIANE) 

 
Se caracterizează printr-un sistem de trei pânze de şariaj realizat în ciclul compresiv, în 

tectogenezele austrice (Albian) (Fig. 9; 10; 11). Sunt pânze de soclu (de forfecare), în şariaj 
fiind antrenate atât formaţiunile cristaline de soclu cât şi sedimentarul mesozoic autohton.  
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Fig. 11. Schiţa tectonică a zonei central-est-carpatice (din Săndulescu, 1984) 

 
Şariajul s-a produs de la vest la est, astfel încât depozitele domeniului estic se găsesc 

în partea inferioară a structurii, cele ale domeniului central în partea mediană şi cele ale 
domeniului vestic la partea superioară. 

Pânzele sunt dispuse în structură de la partea superioară spre partea inferioară, în felul 
următor: 

- Pânza bucovinică, a cărei depozite sunt formate în domeniul vestic - bucovinic, este 
dispusă la partea superioară a eşafodajului structural. Aflorează în partea estică a Zonei 
cristalino-mesozoice. 

Litologic este alcătuită din formaţiunile de soclu ale grupurilor de Bretila, Rebra, 
Negrişoara şi Tulgheş şi seria sedimentară bucovinică. Depozitele sedimentare formează 
umplutura unui aliniament sinclinal, denumit generic „Sinclinalul marginal extern”. Acesta 
este discontinuu de la nord la sud, în componenţa sa intrând sinclinalele din Rarău 
(sinclinalul Rarău), Hăghimaş (sinclinalul Hăghimaş) şi Perşani. 

Structura pânzei este complicată de încălecări interne pre-, sau sintectonice, 
separându-se trei digitaţii: corpul principal, digitaţia Sadova şi digitaţia Tarniţa (Fig. 11). 

- Pânza subbucovinică, se găseşte în partea mediană a aranjamentului structural, 
poziționată geometric între Pânza bucovinică şi Pânzele infrabucovinice. Aflorează în zonele 
cu deformare pozitivă, unde depozitele Pânzei bucovinice au fost erodate. Litologic este 
alcătuită din formaţiunile de soclu ale grupurilor de Bretila, Rebra, Negrişoara şi Tulgheş şi 
seria sedimentară subbucovinică; 

- Pânzele infrabucovinice se găsesc la baza eșafodajului bucovinic, fiind alcătuite din 
formaţiunile soclului cristalin (grupurile Bretila, Rebra, Negrişoara, Tulgheş) şi seria 
sedimentară infrabucovinică. Aflorează în ferestrele tectonice Dorna-Iacobeni şi Rusaia. 
(anticlinalului Bretila) 

În cadrul pânzelor alpine s-au recunoscut pânze prealpine, precum: Pânza pealpină de 
Rarău - alcătuită din metamorfitele Grupului Bretila; Pânza prealpină de Putna - compusă din 
cristalinul Grupului de Tulgheş; Pânza prealpină de Pietrosu Bistriţei - formată din 
formaţiunile Grupului de Negrişoara şi Pânza prealpină de Rodna - alcătuită din formaţiunile 
Grupului de Rebra. 
De asemenea tectonica pânzelor alpine este complicată de o serie de digitaţii, lame de 
rabotaj, accidente tectonice majore (falii) etc. 
 

3.2. UNITATEA ALOHTONĂ (PÂNZELE TRANSILVANE) 
 
Pânzele transilvane sunt pânze de obducţie, şariate de la vest la est peste pânzele 

central-est-carpatice. 
Provin din zona de sutură a Tethysului transilvan şi sunt alcătuite din complexele 

ofiolitice ale scoarţei oceanice şi sedimentarul mesozoic depus pe aceasta. 
Prin şariaj, pânzele transilvane au acoperit inițial inclusiv partea estică a Zonei 

cristalino-mesozoice. Datorită condițiilor morfogenetice instalate ulterior, din pânzele inițiale 
se păstrează petice de acoperire în Sinclinalul marginal extern: în munţii Rarău, Hăghimaş şi 
Perşani (Fig. 6, 12, 13). 

În cadrul unităţii transilvane s-au separat pânzele de Perşani, Olt şi Hăghimaş-Rarău. 
Şariajul acestora s-a petrecut în tectogenezele austrice, depozitele pânzelor fiind şariate 
peste formaţiunea de wildflysch de vârstă Cretacic inferior. 

Zona cristalino-mesozoică a fost înălţată în ansamblu în tectogenezele austrice şi 
şariată de la vest spre est de-a lungul faliei central-carpatice, peste partea vestică a flişului 
est-carpatic. 

Cea mai puternică avansare s-a produs în Valea Moldovei, unde pânzele bucovinice 
sunt şariate mult spre est, acoperind pânzele de Ceahlău şi Teleajen şi venind în contact 
direct cu Pânza de Audia.  În acest fel, pânzele cental-est carpatice şi transilvane se găsesc 
la partea superioară a eşafodajului structural al Orogenului Carpaţilor Orientali.  
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Fig. 12. Piatra Şoimului şi Pietrele Doamnei din Masivul Rarău, alcătuite din sedimentar transilvan 

(din Mutihac, 1990) 
 

 
Fig. 13. Şariajul Pânzei transilvane (Hăghimaş) peste Unitatea autohtonă (Pânza bucovinică) 

(Săndulescu, 1984) 
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2. DOMENIUL FLIȘULUI 

Zona flişului ocupă cea mai întinsă arie de aflorare din Carpaţii Orientali, cca 80% şi 
include depozite sedimentare de vârstă Cretacic-Miocen. Domeniul flişului dă nota 
caracteristică Carpaţilor Orientali, extinzându-se de la frontiera de nord spre sud şi apoi spre 
vest, depăşind Valea Prahovei până în Valea Dâmboviţei. Din vest suportă şariajul unităţii 
cristalino-mesozoice, cu aceasta venind în contact de-a lungul faliei central-carpatice. Spre 
est este şariată, la rândul ei, peste zona de molasă (pânza subcarpatică), de-a lungul faliei 
externe. Falia este acoperită în sectoarele sudice de molase posttectonice. 

Din punct de vedere litologic şi sedimentologic, flişul este o serie sedimentară marină, 
pelagică (roci pelitice), întreruptă ritmic de depozite arenitice (nisipoase), transportate prin 
curenţi de turbiditate. Depozitele provin din erodarea uscaturilor vestice, carpatice şi ale celor 
estice, platformice. 

Formarea depozitelor ritmice de fliş este legată de aşa-zişii curenţi de turbiditate, care 
iau naştere prin dezechilibrul gravitaţional al maselor de sedimente depuse pe marginile 
continentale, în special în zona taluzului. Acestea alunecă pe lungimi de sute de kilometri, 
rezultând curenţii de turbiditate (un amestec de ape marine şi sedimente cu o anumită 
densitate) care redistribuie sedimentele în larg, pe arii cu lăţimi de sute de km. Din curenţii 
de turbiditate se declanşează sedimentarea gravitaţională, formându-se secvenţele ritmice 
de fliş. O secvenţă tipică dintr-un ritm de fliş este formată din: rudito-arenite (gresii) în bază; 
peste acestea urmează o „pătură” arenito-lutitică, continuată cu silturi argiloase; la partea 
superioară secvenţa se încheie cu o „pătură” de calcar fin, terigen. Aceste ritmuri întrerup la 
anumite intervale sedimentarea de natură pelagică (în urma căreia rezultă argile, marne, 
calcare, silicolite, etc). 

Urmărind aspectele genetice ale flişurilor, se poate afirma că ele nu depind atât de 
fazele de evoluţie ale bazinelor geosinclinale şi de foreland, cât de arhitectura bazinelor de 
sedimentare Aceasta trebuie să favorizeze sedimentarea masivă în zonele neritice şi de 
taluz şi declanşarea curenţilor de turbiditate. 

În Carpaţii Orientali acest bazin s-a format în partea de est, după înălţarea zonei 
cristalino-mesozoice şi corespunde cu primul bazin de foreland carpatic (rezultat după 
închiderea bazinului de geosinclinal). În funcţie de morfologia bazinului flişului şi sursele de 
aprovizionare cu material sedimentar, s-au individualizat două zone de evoluţie: Zona 
internă, vestică, având drept sursă preponderentă de material terigen axul cristalin carpatic, 
recent înălţat. În acest bazin s-au format deozitele de fliş care alcătuiesc, în concepţia 
clasică, pânzele flişului intern (pânzele de Ceahlău şi Teleajen) şi Zona externă, estică, 
având ca surse zonele de platformă din est şi cordilierele de şisturi verzi de tip dobrogean. În 
concepţia clasică, depozitele formate în acest domeniu poartă denumirea de flişul extern, 
alcătuind pânzele flişului extern (pânzele de Audia, Tarcău şi Vrancea). 

Din punct de vedere al evoluţiei geotectonice, zona flişului este alcătuită din unităţi 
tectonice formate în tectogenezele cretacice (Dacidele externe = Pânza de Ceahlău) şi în 
tectogenezele neozoice (Moldavidele = pânzele de Teleajen, Audia, Tarcău şi Vrancea). 
Depozitele Pânzei de Ceahlău s-au format pe scoarţă oceanică şi continentală subţiată, în 
zona suturii externe (domeniul riftului dacidelor externe), iar moldavidele pe scoarţă 
continentală. 

Eşafodajul structural este tipic orogenelor colizionale, în pânze de şariaj. Acestea au 
fost şariate succesiv de la vest spre est, depozitele mai vechi ale unităţilor vestice acoperind 
depozitele mai noi ale unităţilor estice. 

Pentru a sugera într-o manieră didactică efectele principalelor evenimente 
tectogenetice în aria est-carpatică și evoluția bazinului de sedimentare postaustric (bazinul 
flișului), o să prezentăm în continuare schemtic o serie de schițe, care reflectă situația 
paleogeografică și raporturile între aria sursă carpatică, exondată și bazinul de sedimentare 
a flișului (Fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). 
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Fig. 1. Raporturile între terenurile central-carpatice înălțate și bazinul de sedimentare al flișului 

după mișcările austrice 
 
 

 
Fig. 2. Paleogeografia est-carpatică după mișcările laramice. 

(Partea vestică a bazinului flișului corespondentă domeniului de Ceahlău-Teleajen-Audia este emersă, 
sedimentarea continuând pe aria flișului extern, în domeniul Tarcău-Vrancea. După o scurtă 
întrerupere, sedimentarea se reia și în domeniul de Audia) 
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Fig. 3. Paleogeografia est-carpatică posteocenă. 

(La terenurile de Ceahlău-Teleajen înălțate după mișcările laramice se adaugă terenurile de Audia, 
sedimentarea continuând pe aria Tarcău-Vrancea. De asemenea debutează sedimentarea de molasă) 
 
 

 
Fig. 4. Paleogeografia est-carpatică postburdigaliană. 

(În tectogeneza stirică veche din Burdigalian se produce șariajul și înălțarea tectonică a pânzelor de 
Teleajen și Audia, sedimentarea continuând pe aria Tarcău-Vrancea și în domeniul de molasă) 
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Fig. 5. Paleogeografia est-carpatică postbadeniană. 

(În tectogeneza stirică nouă din Badenian se produce șariajul și înălțarea tectonică a pânzelor de 
Tarcău și Vrancea, sedimentarea continuând în domeniul de molasă) 

 

 
Fig. 6. Paleogeografia est-carpatică postmoldavică (postvolhiniană). 

(În tectogeneza moldavică din Sarmațianul inferior se produce structurarea molasei pretectonice și 
înălțarea și șariajul în ansamblu a Orogenului est-carpatic spre est, peste domeniul de platformă. În 

zonele situate la sud de Trotuș se acumulează molase posttectonice) 
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Fig. 7. Principalele momente structogenetice care au condus la formrea eșafodajului tectonic al flișului 

est-carpatic.  

În urma evoluției geotectonice a rezultat un eșafodaj structural în pânze de șariaj, cu 
pânza subcarpatică alcătuită din depozitele cele mai noi (oligocen-miocene), în bază și cu 
pînzele flișului intern alcătuite din depozitele cretacice, la partea superioară. Bazinul a fost 
”distrus” și terenurile sedimentare înălțate și șariate succesiv, de la vest spre est. Inițial, în 
mișcările tectonice moldavice, Pânza de Tarcău a acoperit în totalitate Pânza de Vrancea, 
venind în contact cu Pânza subcarpatică. Ulterior, s-a instalat pe clina estică a Orogenului 
Carpaților Orientali paleo-rețeaua hidrografică, care a dezvelit prin eroziune Pânza de 
Vrancea în semiferestre tectonice (Fig. 8, 9, 10). 

 

 
Fig. 9. Instalarea paleo-rețelei hidrografice după 
tectogeneza moldavică 

 
Fig. 10. Formarea ferestrelor și semiferestrelor 
tectonice prin eroziune fluviatilă 
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Fig. 8. Harta tectonică a flișului est-carpatic (după Harta geologică a României, sc. 1:200000) 

 

Pentru facilitarea urmăriri litostratigrafiei și variațiilor litofaciale în aria flișului, se 
recomandă paralelizarea formațiunilor litologice care alcătuiesc pânzele de șariaj folosind 
schemele prezentate în continuare. Pe schemele sintetice sunt marcate și principalele 
momente tectogenetice (Fig. 11, 12, 13). 
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Fig. 11. Litostratigrafia flișului cretacic și instalarea succesivă, de la vest la est, a evoluției continentale  

 

 
Fig. 12. Litostratigrafia flișului cretacic-eocen 
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Fig. 13. Litostratigrafia flișului cretacic-miocen 

 

În continuare se vor prezenta succint câteva detalii asupra particularităților 
litostratigrafice și tectonice ale pânzelor care, în concepția clasică, alcătuiesc flișul intern și 
flișul extern. 

 

2.1. FLIŞUL INTERN 
 
Stratigrafic, domeniul flişului intern este alcătuit din depozite de vârstă Tithonic-

Senonian, peste care se dispun pe suprafeţe restrânse şi depozite paleogene şi miocene, 
posttectonice. Sedimentele aparţin la două cicluri de depunere, raportate la fazele 
tectogenetice care au condus la formarea structurii majore în pânze de şariaj: ciclul 
sedimentar pretectonic, desfăşurat până în momentul diastrofismului principal, care produce 
şariajul corpului pânzei peste zonele estice din faţă şi ciclul sedimentar posttectonic, care 
cuprinde sedimentele acumulate după revenirea apelor marine pe suprafaţa pânzelor 
formate. În flişul intern depozitele pretectonice care alcătuiesc corpul pânzelor sunt exclusiv 
de vârstă cretacică, iar cele postectonice aparţin intervalului Cretacic superior-Miocen. 

Fundamentul bazinului de sedimentare era de natură mixtă în domeniul intern (cu 
scoarţă oceanică în vest şi scoarţă sialică subţiată în est), spre deosebire de cel estic alcătuit 
numai din scoarţă continentală. 

Mediile marine în care s-a relizat sedimentarea în domeniul flişului au fost de 
asemenea diferite în zona vestică faţă de cea estică. De exemplu în Cretacicul inferior, în 
domeniul flişului intern mediul geochimic era normal, spre deosebire de cel extern, care era 
de tip euxinic. Totodată sursele de aprovizionare cu material sedimentar sunt diferite: în zona 
vestică predomină materialul de origine carpatică (din zonele cristaline şi sedimentare 
înălţate în tectogenezele austrice) şi subordonat din erodarea cordilierilor submerse; în zonle 
estice, pe aria flişului extern, materialul provine din eroziunea domeniului estic de vorland, 
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din cordilierele submerse alcătuite din terenuri de tip central-dobrogean (șisturi verzi) sau 
carpatice. 

Litologic pe aria flişului intern s-au acumulat depozite cu un pregnant caracter detritic, 
cu multă mică (gresii, microconglomerate, conglomerate, subordonat material pelitic), în 
ciclurile pretectonice şi predominant pelitice (argile , marne) în ciclurile posttectonic. 

 

 
Fig. 14. Morfologia domeniilor dacidelor externe și modavidelor (după Săndulescu, 1984) 

 

 
Fig. 15. Rolul cordilierelor submerse în realizarea planelor de șariaj (după Săndulescu, 1984) 

 
PÂNZA DE CEAHLĂU (FLIŞ INTERN; DACIDE EXTERNE) 

 
Depozitele Pânzei de Ceahlău s-au format în partea vestică a bazinului flişului, 

individualizat ca bazin de sedimentare din Cretacicul inferior, cel mai devreme în Jurasicul 
superior (Tithonic). Din punctul de vedere al clasificării clasice aparţine flişului intern. Pe de 
altă parte, sedimentele s-au acumulat pe un fundament alcătuit din scoarţă oceanică creat în 
legătură cu evoluţia riftului extern, ceea ce diferenţiază unitatea de celelalte unităţi ale 
flişului. 

Structogenetic, cutarea internă şi şariajul pânzei spre est s-au produs în tectogenezele 
cretacice (austrice şi laramică), încadrându-se geotectonic la unitățile dacidelor externe. 

Aşa cum s-a mai precizat, Pânza de Ceahlău reprezintă partea vestică a flişului intern, 
înălţată tectonic şi şariată spre est peste Pânza de Teleajen, după falia Lutu Roşu. Pe 
anumite porţiuni (de ex. în bazinul Moldovei) acoperă integral Pânza de Teleajen, venind în 
contact cu Pânza de Audia. Spre vest limita este marcată de contactul tectonic central-
carpatic, de-a lungul căruia Zona cristalino-mesozoică a Carpaţilor Orientali 
(compartimentele moldav şi Perşani) şi Carpaţilor Meridionali (compartimentul Leaota-
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Bucegi-Piatra Craiului) sunt şariate spre est. În anumite zone, la nord de râul Moldova, Zona 
cristalino-mesozoică acoperă integral Unitatea de Ceahlău. Lăţimea ariei de aflorare a 
pânzei este de 1 km la nord de râul Moldova şi creşte spre sud, în zona de curbură, la cca. 
35 Km. 

Morfologic, pe depozitele Pânzei de Ceahlău se înscriu cele mai mari înălţimi din munţii 
flişului, corespunzând cu munţii Stânişoara, Ceahlău, Ciucului, Baraolt, Bodoc, Întorsurii, 
Ciucaş-Zăganu şi Baiului. 

 

Litostratigrafia 
 
Pânza de Ceahlău este formată din depozite sedimentare acumulate pe un fundament 

cu scoarţă oceanică, de vârstă Tithonic (?) - Cretacic superior (Senonian). Se disting două 
cicluri de sedimentare, separate de o lacună datorată mişcărilor austrice din Albian (Cretacic 
mediu). 

 
Ciclul I de sedimentare (pretectonic) 
În acest ciclu s-au depus, în intervalul Tithonic - Albian, depozitele care alcătuiesc 

formaţiunile de Sinaia, Bistra - Comarnic, Piscu cu Brazi - Stânişoara şi Ceahlău - Ciucaş - 
Zăganu. 

Formaţiunea de Sinaia - reprezintă un complex argilo-marno-calcaros,  în care se 
intercalează subordonat gresii diaclazate. Din punct de vedere fizico-mecanic este 
caracterizată de o plasticitate ridicată, cu repercursiuni în aspectul cutelor. 

În cadrul acestei formaţiuni s-a separat o unitate litologică alcătuită din argile roşii, 
jaspuri şi şisturi satinate, asociate cu roci bazaltice, care demonstrează evoluţia în zona 
riftului extern. Acest nivel litologic a fost separat iniţial sub denumirea de Formaţiunea de 
Azuga. 

Vârsta formaţiunii determinată paleontologic, pe baza faunelor cu amoniţi şi infuzorii, 
este Tithonic - Neocomian. 

Formaţiunea de Bistra - Comarnic - reprezintă un fliş predominant calcaro-marnos, cu 
intercalaţii de gresii, conglomerate şi brecii calcaroase, în partea de sud şi un  fliş 
predominant grezos cu intercalaţii de şisturi argiloase, marne şi conglomerate la nord de 
Valea Uzului. Vârsta este Barremian - Apţian inferior. 

Formaţiunea de Piscu cu Brazi - Stânişoara - este alcătuită dintr-un fliş grezo-marnos, 
în care raportul între materialul pelitic (marne, argile) şi materialul arenitic (gresii) este 
aproximativ egal. Vârsta este Apţian mediu şi superior. 

Formaţiunea de Ceahlău - Ciucaş - Zăganu - este caracterizată de prezenţa gresiilor 
masive şi conglomeratelor, separate de pelite argilo-marnoase subţiri, de vârstă Albian 
inferior şi mediu. 

Cea mai mare dezvoltare a conglomeratelor se găseşte în masivele Ceahlău, 
Stânişoara şi Ciucaş-Zăganu. Din acest motiv sunt cunoscute sub denumirea de 
conglomeratele de Ceahlău-Ciucaș-Zăganu. Conglomeratele sunt formate din galeţi 
(fragmente) de roci cristaline (gnaise oculare, gnaise granitice, micaşisturi, şisturi sericito-
cloritoase, cuarţite) şi roci sedimentare (calcare tithonice, calcare urgoniene- Cretacic 
inferior). 

În masivele Ceahlău (Ocolaşul Mic, Piatra cu Apă) şi Ciucaş-Zăganu apar roci 
calcaroase, recifale, care ocupă două nivele distincte în masa conglomeratelor: unul în 
partea inferioară, iar al doilea la cca. 50-80 m mai sus. Se consideră că aceste calcare au un 
caracter olistolitic, provenind prin alunecări submarine dintr-o cordilieră vestică. 

Din punct de vedere sedimentologic, depozitele grezo-conglomeratice albiene 
reprezintă deltele fosile ale unei reţele hidrografice vestice, relativ scurtă ca lungime, grefată 
pe un relief cu pante accentuate, ceea ce i-a conferit o capacitatea ridicată de transport a 
materialului detritic. 

După depunerea acestei formaţiuni, mişcările din tectogenezele austrice au exondat 
aria de depunere a rocilor Pânzei de Ceahlău, producând întreruperea sedimentării. 
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Ciclul II de sedimentare (posttectonic) 
Din Albianul superior (Vraconian) partea sudică, în zona Bârsei, reintră într-un proces 

de sedimentre marină, care durează pe cuprinsul Cretacicului superior. Se depun roci 
pelitice în alternanţă cu roci arenitice şi ruditice (marne, argile, gresii, conglomerate şi 
microconglomerate). Aceste depozite se păstrează pe suprafeţe restrânse.  
 

Tectonica 
 
Aşa cum s-a amintit, depozitele sedimentare ale Pânzei de Ceahlău s-au format în 

condiţiile bazinului de tip eugeosinclinal (cu fundament de tip oceanic şi scoarţă continentală 
subţiată), din bazinul riftului extern. Tectonizarea depozitelor s-a produs în etapa compresivă 
din Cretacicul mediu şi superior, în tectogenezele austrice şi laramice. Dinspre vest, Pânza 
de Ceahlău este încălecată de pânzele zonei cristalino-mesozoice după falia central-
carpatică. Înaintarea maximă a pânzelor de soclu cristaline se produce în bazinul Moldovei, 
în zona Câmpulung Moldovenesc, unde Dacidele mediane vin în contact direct cu Pânza de 
Audia. 

Spre est, Pânza de Ceahlău încalecă formaţiunile Pânzei de Teleajen după falia Lutu 
Roşu. La nord de râul Moldova avansarea spre est este foarte puternică, acoperind uneori în 
totalitate Pânza de Teleajen. 

 
Structura Pânzei de Ceahlău s-a definitivat în două etape: 
a) În tectogeneza austrică (Albian) a avut loc cutarea depozitelor, realizându-se 

structura internă a pânzei. În formaţiunile cu o plasticitate mai ridicată (de ex. formaţiunea de 
Sinaia) cutarea este mai strânsă, în cute sinclinale şi anticlinale normale sau deversate, iar 
în cele cu comportament casant s-au format cute anticlinale şi sinclinale largi. Astfel, se pot 
aminti sinclinalele suspendate din Ceahlău, Stânişoara sau Ciucaş - Zăganu, care constituie 
exemple tipice de inversiune de relief (culmi formate pe structuri sinclinale). 

b) În tectogeneza laramică (Cretacic terminal – Paleocen) s-a produs şariajul spre est, 
Pânza de Ceahlău încălecând formaţiunile Pânzei de Teleajen, s-au în anumite cazuri pe 
cele ale Pânzei de Audia, de-a lungul faliei Lutu Roşu. Un argument pentru realizarea 
structurii în cele două etape îl reprezintă profilul vest-est prin Vf. Toaca şi lacul Izvorul 
Muntelui, unde conglomeratele albiene încalecă formaţiunile mai noi, cenomaniene (argilele 
roşii ale P. de Teleajen). Urma de eroziune a şariajului estic este neregulată în sud, 
determinând formarea semiferestrelor Teliu (pe râul Teliu afluent al râului Negru) şi Cheia 
(pe râul Teleajen). 

 
PÂNZA DE TELEAJEN = PÂNZA FLIŞULUI CURBICORTICAL 

(FLIŞ INTERN; MOLDAVIDE) 
 
Depozitele acestei unităţi s-au format în partea estică a bazinului flişului intern, însă 

spre deosebire de cele ale Pânzei Ceahlău s-au acumulat într-un bazin de tip 
miogeosinclinal, pe marginea continentală a plăcii eurasiatice. Totodată, spre deosebire de 
Pânza de Ceahlău, din punct de vedere geotectonic Pânza de Teleajen este produsul 
tectogenezelor Cretacic superioare (= tectogeneza laramică) şi Miocene, încadrându-se la 
moldavide. 

Se individualizează ca unitate structurală din nord, din Valea Sucevei, până în sud, în 
Valea Prahovei. În vest suportă şariajul Pânzei de Ceahlău, după planul de şariaj Lutu Roşu, 
iar în est încalecă formaţiunile flişului extern, după planul de şariaj intern (falia internă = falia 
Teleajen). 

Are la suprafaţă o lăţime de 1-3 Km la nord de  râul Sadova, între Sadova şi 
Câmpulung Moldovenesc (afluent al râului Moldova) fiind acoperită în întregime de Pânza de 
Ceahlău pe o lungime de cca. 16 km şi apoi reapare la zi spre sud, în Valea Buzăului 
ajungând la o lăţime de cca. 20 Km.  
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Aflorează în partea vestică a Obcinei Feredeului, vestul M-ţilor Stânişoarei, sud-estul 
M-ţilor Bistriţei, vestul M-ţilor Tarcău, M-ţii Ciucului, partea vestică a M-ţilor Nemira, M-ţii 
Întorsurii şi M-ţii Siriu. 

 

Stratigrafia 
 
Pe aria unităţii de Teleajen depozitele formate până în momentul edificării structurii 

majore, sunt de vârstă Apţian superior - Senonian inferior. După edificarea structurii majore, 
zonele sudice au reintrat în procesul de sedimentare, luând naştere formaţiunile 
posttectonice de vârstă Senonian superior - Miocen. 

 
Ciclul I de sedimentere (pretectonic) 
Cuprinde roci de vârstă cretacică acumulate pe scoarţă sialică, materialul detritic 

provenind dintr-o sursă central-carpatică. Depozitele au un caracter micaceu, în rocile 
grezoase fiind abundent muscovitul, mineral caracteristic pentru ariile carpatice. În acest 
interval s-au format rocile care alcătuiesc coloanele litologice ale formaţiunilor de Toroclej, 
Palanca, gresia de Cotumba-Sita-Tătaru, Formaţiunea cu auceline, Formaţiunea Lutu Roşu 
şi Formaţiunea de Dobârlău. 

Formaţiunea de Toroclej - este reprezentată de un fliş negru, cu argile bituminoase, 
gresii diaclazate cu structură convolută şi marno-calcare sideritice, roşii-cărămizii. 

Formaţiunea de Palanca (= flişul curbicortical inferior) - este alcătuită din depozite 
turbiditice, cu secvenţe ternare, grupate în ritmuri monotone: în bază gresii, urmează silturi 
microcutate, iar la partea superioară argile. Argilele de la partea superioară capătă un 
caracter convolut sub acţiunea curenţilor de fund, datorită proprietăţilor hidroplastice ale 
depozitelor pelitice. Grosimea formaţiunii este de 500 m. 

Gresia de Cotumba-Sita-Tătaru - este reprezentată de bancuri groase (0,5-5 m) de 
gresii puternic muscovitice, separate de strate subţiri de argile. Pe alocuri, spre partea 
superioară, gresia este substituită cu conglomerate şi microconglomerate (conglomerate de 
Leţeşti). Stratotipul gresiei de Cotumba se găseşte în M-ţii Ciucului (bazinul Trotuşului), iar 
cel al gresie de Sita-Tătaru în M-ţii Buzăului. Vârsta este albiană. 

Din punct de vedere sedimentologic aceste depozite sunt considerate fandelte, formate 
la baza canioanelor submarine care brăzdau marginile continentale. 

Formaţiunea cu auceline (= flişul curbicortical superior) – este alcătuită din depozite 
turbiditice, cu secvenţe ternare, care se repetă monoton. Litologic predomină marnele 
nisipoase, cenuşii, lipsite de stratificaţie, asociate cu gresii micacee, uneori 
microconglomeratice şi intercalaţii, în anumite areale, de gresii masive şi marno-calcare 
sideritice. Au o grosime de 250-300 m. Vârsta este vraconiană. 

Formaţiunea Lutu Roşu - este reprezentată printr-o alternanţă de marne, marno-calcare 
cenuşii-vişinii, argile verzi, vişini şi roşii, subordonat tufite, cu o grosime de 200-300 m. 
Vârsta este cenomaniană. 

Formaţiunea de Dobârlău - aflorează numai în sud, în zona coborâtă Teliu - Dobârlău. 
Este alcătuită din marne cenuşii-negricioase, cu intercalaţii de gresii micacee, argile şi lentile 
de marno-calcare sideritice. Vârsta este turoniană. 

Cu această formaţiune se încheie sedimentarea depozitelor care formează corpul 
Pânzei de Teleajen. 

 
Ciclul II de sedimentare (postectonic) 
Pe aria corespunzătoare domeniului flişului intern, formaţiunile posttectonice s-au 

format şi păstrat numai în ariile subsidente, sudice. Sedimentarea este predominant pelitică 
(argile, marne, şisturi bituminoase, etc.), aceasta fiind activă în intervalul Senonian superior - 
Miocen. Cele mai noi depozite postectonice se găsesc în zonele axiale ale sinclinalelor 
Slănic şi Drajna. 
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Tectonica 
 
Pânza de Teleajen este încălecată de la vest de pânza de Ceahlău, după falia Lutu 

Roşu şi este şariată la rândul ei peste formaţiunile flişului extern, după falia internă (falia de 
Teleajen) (Fig. 16). 

Structogeneza pânzei s-a produs în două etape: 
a) Structura internă (cutele, solzii) s-a format în tectogeneza laramică, de la sfârşitul 

Senonianului. Cutarea a fost foarte strânsă, în sinclinale şi anticlinale, cu vergenţă estică, 
tectonizarea mergând până la formarea cutelor solzi (cute falii). Pe structurile în solzi, corelat 
şi cu prezenţa gresiei de Cotumba, s-au format structuri de tip hogback. De asemenea, 
prezenţa rocilor pelitice (de ex. Formaţiunea Lutu Roşu) favorizează procesele de versant; 

b) Desprinderea corpului pânzei de pe substrat şi alunecarea spre est, peste depozitele 
mai noi din faţă, s-a produs în tectogeneza stirică veche din Burdigalian. 

 

 
Fig. 16. Raporturile de șariaj dintre pânzele de Ceahlău, Teleajen și Audia, în Valea Trotușului. 

 

2.2. FLIŞUL EXTERN 
 
Flişul extern include depozitele dintre flişul intern (falia internă), în vest şi zona de 

molasă (pânza subcarpatică), în est. Şariajul peste molasă s-a produs după faliile externă şi 
Tarcău. Zona aflorează pe lăţimi de 12 km, în nord şi de 47 km, în zona de curbură. 

Stratigrafic, depozitele din aria flişului extern aparţin intervalului Cretacic inferior - 
Pliocen. Acestea, ca şi în cazul flişului intern, s-au format în două etape: una care a avut loc 
până în momentul diastofismelor (tectogenezelor) principale care au edificat structura internă 
şi au produs şariajul pânzelor spre est şi una care s-a desfăşurat după revenirea apelor 
marine pe suprafaţa pânzelor nou formate. Spre deosebire de domeniul intern, aria de 
sedimentare a flişului extern funcţionează până în Burdigalian, depozitele pânzelor fiind 
deformate în intervalul Eocen - Burdigalian, iar cele posttectonice din zonele subsidente din 
sud, extinzându-se în Miocen şi Pliocen (Fig. 11, 12, 13). 

Cretacicul este diferit de cel din domeniul intern. Eocretacicul este format dintr-un fliş 
parţial bituminos (şisturi negre) pe întreaga suprafaţă a bazinului extern, în timp ce 
Neocretacicul este caracterizat de depozite marnoase şi argiloase, cu intercalaţii de material 
arenitic, depuse în mediu marin normal. 
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Paleogenul imprimă nota caracteristică flişului extern, prin variaţiile litofaciale pe 
orizontală şi verticală. Miocenul are o dezvoltare redusă, în cea mai mare parte fiind acoperit 
tectonic. 

O altă particularitate a flişului extern o reprezintă prezenţa fragmentelor de roci verzi de 
tip dobrogean, în depozitele detritice. Acestea au o mare abundenţă în Paleogen şi Miocen 
(până în Burdigalian). Fragmentele proveneau dintr-o catenă care se prelungea din 
Dobrogea centrală spre nord, fiind moştenită în prezent în aliniamentul anticlinal subcarpatic 
din culmile Pleşu şi Petricica. Aceasta a constituit o sursă principală de aprovizionare cu 
materia detritic a bazinului extern, fie din poziţie de cordilieră submersă, fie dezvoltându-se 
subaerian, ca o catenă orogenică ce delimita domeniul estic de platformă de geosinclinalul 
carpatic. 

La fel ca şi în celealte zone carpatice, structura este în pânze de şariaj, 
individualizându-se trei unităţi majore cu rang de pânze: Audia, Tarcău şi Vrancea. 

 
PÂNZA DE AUDIA = PÂNZA ŞISTURILOR NEGRE (MOLDAVIDE) 

Se individualizează ca unitate structurală între Valea Sucevei, în nord şi Valea 
Doftanei, în sud. În vest suportă şariajul flişului intern, după falia internă, iar spre est este 
încălecată peste depozitele Pânzei de Tarcău, după falia de Audia. 

La suprafaţă apare pe lăţimea cea mai mare în partea de nord, în Valea Sucevei (11 
Km), în Valea Moldovei (4,5 Km) şi pe râul Râşca (7 Km). Spre sud lăţimea scade între 2 Km 
şi 200 m până în Depresiunea Breţcu, iar apoi, în M-ţii Siriu, lăţimea creşte din nou până la 
4-7 Km. 

Aflorează în Obcina Feredeului, formând culmea principală pe care se înscriu înălţimile 
cele mai mari şi apoi, pe lăţimile amintite, în munţi Stânişoarei, Tarcăului, Ciucului, Nemira şi 
Siriu.       

 

Litostratigrafia 
 
Sedimentele Pânzei de Audia s-au acumulat într-un mediu ai cărui parametrii fizico-

chimici au variat de-a lungul timpului: 
a) În Cretacic sedimentarea s-a desfăşurat într-un mediu de tip euxinic, cu o slabă 

oxigenare şi condiţii reducătoare, formându-se roci bituminoase; 
b) În Paleogen mediul marin revine la condiţii normale, însă bazinul este marcat de o 

subsidenţă activă care determină acumularea masivă de material arenitic. 
 
Cretacicul – este alcătuit din formaţiuni care imprimă nota dominantă a pânzei de 

Audia, prin marea lor dezvoltare. În intervalul Valanginian - Cenomanian sedimentarea a fost 
uniformă, depunându-se un fliş negru, caracteristic condiţiilor euxinice, după care mediul 
geochimic atinge parametrii normali de oxigenare, ph (aciditate) şi Eh (potenţial de oxido-
reducere), formându-se predominant argile, marne şi marno-calcare. Au fost separate două 
formaţiuni litologice: Formaţiunea de Audia şi Formaţiunea de Bota - Zagon. 

 
Formaţiunea de Audia (= Formaţiunea şisturilor negre;  = Formaţiunea de Şipote) 
Este alcătuită dintr-un fliş negru, în care roca dominantă este reprezentată de argile şi 

argilite negre, bituminoase. Pe baza caraceristicilor litologice s-au separat trei membri 
distincţi: 

- membrul inferior cu siderite, alcătuit din argile şi marno-argile în care se intercalează 
gresii silicioase, gresii calcaroase, calcare detritice şi concreţiuni sferosideritice, care pot 
atinge diametrul de un metru; 

- membrul median cu lidiene, cu un fond argilo-marnos în care se intercalează gresii, 
gaize şi spongolite; 

- membrul superior al gresiilor cuarţoase glauconitice, caracterizat de predominarea 
intercalaţiilor de gresii cuarţoase glauconitice, alături de care apar silicolite şi uneori brecii cu 
fragmente de granitoide cu feldspat roz şi roci verzi, asemănătoare şisturilor dobrogene. 
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Vârsta formaţiunii este Valanginian - Cenomanian inferior. Depozitele acestei formaţiuni au 
importanţă în petrogeneza zăcămintelor de hidrocarburi (roci mamă de petrol). 

 
Formaţiunea de Bota-Zagon 
Ciclul de sedimentare cretacic se încheie cu un complex de argile roşii şi verzi, 

asociate cu radiolarite şi tufuri, sincronă cu Formaţiunea Lutu Roşu din pânza de Teleajen (s-
au acumulat în aceleaşi condiţii geochimice). Vârsta este cenomaniană. 

 
Paleogenul – după o scurtă întrerupere de sedimentare datorată mişcărilor 

mezocretacice, sedimentarea marină se reia în condiţii de subsidenţă accentuată, încât se 
acumulează o stivă groasă de gresii, de 800-1000 m grosime. 

În valea Moldovei gresia a fost denumită gresia de Prisaca-Tomnatec. Aceasta are o 
dezvoltare mare în partea estică a unităţii, continuându-se spre nord în Carpaţii ucraineni. În 
sud, în M-ţii Buzăului, gresia a fost denumită de Siriu, astfel încât această formaţiune 
grezoasă în ansamblu poartă denumirea de gresia de Formaţiunea de Prisaca-Tomnatec-
Siriu. 

Gresia este de tip litic, dispusă în bancuri groase (5-10 m grosime), în care predomină 
fragmentele de roci cristaline remaniate din zona central-carpatică, deja înălţată. Sunt 
puternic micacee, muscovitice, uneori căpătând caracter conglomeratic. Bancurile de gresii 
sunt separate de intercalaţii subţiri de argile. Ansamblul depozitelor au un caracter turbiditic. 
Vârsta paleocen-eocenă a fost argumentată pe baza faunei cu numuliţi. 

 

Tectonica 
 
Stilul tectonic este imprimat de plasticitatea ridicată a formaţiunilor cretacice şi 

competenţa mecanică ridicată a gresiilor paleogene. Pe formaţiunile plastice au luat naştere 
cute foarte strânse, fracturate longitudinal (cute solzi). În ce priveşte gresia de Prisaca-
Tomnatec-Siriu, aceasta lipseşte în zona Valea Moldovei - Covasna, însă nu se poate 
preciza dacă lipsa se datoreşte condiţilor sedimentogenetice sau eroziunii puternice din zona 
axială, ridicată, a pânzei. 

Litologia are reflexe şi în relief, în sensul că pe solzii vestici alcătuiţi din flişul negru 
(şisturile negre), s-a format un relief cu versanţii atenuaţi, afectaţi de procese de versant 
active, pe când pe solzii estici, alcătuiţi din gresia paleogenă, s-a grefat un relief de măguri şi 
„cueste de orogen”, cu fruntea orientată spre est. 

 

 
Fig. 17. Raporturile tectonice dintre pânzele de Audia și Tarcău în Valea Cason 

(după Săndulescu, 1984) 
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Structogeneza pânzei s-a definitivat în două etape: 
a) Cutarea formaţiunilor cretacice şi formarea cutelor solzi în formaţiunile de Audia şi             

Bota - Zagon s-a produs în tectogeneza laramică; 
b) Reluarea tectonizării formaţiunilor cretacice, cutarea gresiei de Prisaca – Tomnatec - 

Siriu, desprinderea corpului pânzei de pe substrat şi şarierea spre est peste Pânza de 
Tarcău, a avut loc în tectogeneza stirică veche, din Burdigalian. 

Şariajul burdigalian al pânzei este argumentat de suprapunerea formaţiunilor cretacic-
eocene peste Formaţiunea de Vineţişu, de vârstă acvitaniană, din pânza de Tarcău. Şariajul 
estic s-a produs după falia de Audia (Fig. 17). 

  
PÂNZA DE TARCĂU (MOLDAVIDE) 

Este cea mai importantă unitate din cuprinsul moldavidelor prin suprafața de adlorare, 
complexitate stratigrafică şi tectonică. Se individualizează din Valea Sucevei până în Valea 
Dâmboviţei. Este încălecată în vest de Pânza de Audia (de-a lungul faliei Audia), iar în 
partea de est este şariată peste depozitele Pânzei de Vrancea (de-a lungul faliei Tarcău), pe 
care în anumite porţiuni o acoperă în totalitate, venind în contact direct cu Pânza 
pericarpatică (= Pânza subcarpatică). 

La suprafaţă apare pe lăţimi mari în partea de nord (în Valea Sucevei), înspre sud 
suferă o îngustare, ajungând la cca. 4 Km pe râul Suha Mică (afluent de dreapta al 
Moldovei), iar în M-ţii Vrancei ajunge la cca 41 km lăţime. 

Aflorează în Obcina Mare, M-ţii Stânişoara, M-ţii Tarcăului, M-ţii Ciucului, M-ţii Nemira, 
M-ţii Vrancei, M-ţii Buzăului.  În continuare, până în Valea Dâmboviţei, este mascată într-o 
mare măsură de depozitele postectonice sarmato-pliocene. 

 

Stratigrafia 
 
Stratigrafic, corpul Pânzei de Tarcău este alcătuit din depozite cretacice, paleogene şi 

miocene. În partea sudică, la sud-vest de râul Buzău, se suprapun şi depozite postectonice 
conservate în sinclinalele Slănic şi Drajna, acest sector reintrând în circuitul sedimentării 
după realizarea structurii majore a Pânzei de Tarcău. 

 
Cretacicul – pe aria Unităţii de Tarcău, la nivelul Cretacicului s-a înregistrat o mare 

uniformitate de sedimentare. În intervalul Valangianian - Turonian s-au acumulat depozite 
uniforme litologic, repartizate formaţiunilor de Audia şi Cârnu-Şiclău. În partea superioară, în 
Senonin, se înregistrează o variaţie litofacială de la est spre vest, pusă în legătură cu 
modificările morfologice din bazin, induse de mişcările laramice. În partea vestică depozitele 
sunt predominant arenitice, micacee, spre deosebire de cea estică în care predomină 
materialul pelitic. Variaţia litofacială se datoreşte surselor de aprovizionare cu material 
detritic şi morfologiei bazinului de sedimentare, morfologie condiţionată de distribuţia 
cordilierelor submerse. S-a depus Formaţiunea de Hangu, cu denumiri toponimice diferite 
pentru zonele nordice, vestice, sudice şi estice. 

 
Formaţiunea de Audia 
Este alcătuită dintr-un fliş negru, în care roca dominantă este reprezentată de argile şi 

argilite negre, bituminoase. Pe baza caraceristicilor litologice s-au separat trei membri 
distincţi: 

- membrul inferior cu siderite, alcătuit din argile şi marno-argile în care se intercalează 
gresii silicioase, gresii calcaroase, calcare detritice şi concreţiuni sferosideritice, care pot 
atinge diametrul de un metru; 

- membrul median cu lidiene, cu un fond argilo-marnos în care se intercalează gresii, 
gaize şi spongolite; 

- membrul superior al gresiilor cuarţoase glauconitice, caracterizată de predominarea 
intercalaţiilor de gresii cuarţoase glauconitice, alături de care apar silicolite şi uneori brecii cu 
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fragmente de granitoide cu feldspat roz şi roci verzi, asemănătoare şisturilor dobrogene. 
Vârsta formaţiunii este Valangian-Cenomanian inferior. 

 
Formaţiunea de Cârnu - Şiclău (= Formaţiunea de Lupchianu, în M-ţii Vrancei) 
Are aceleaşi trăsături petrografice ca şi formaţiunile Lutu Roşu şi Bota - Zagon, fiind 

sincrone. Reprezintă un complex litologic argilo-marno-calcaros: argile roşii şi verzi, marne, 
calcare, gresii calcaroase muscovitice, asociate cu radiolarite şi tufuri. 

 
Formaţiunea de Hangu 
Cuprinde depozite de cca. 1000 m grosime, alcătuite din marne, calcare argiloase, 

calcare grezoase, gresii calcaroase, gresii micacee slab calcaroase, microconglomerate cu 
fragmente de roci verzi, calcare detritice şi, subordonat, argile marnoase verzi şi cenşii. 
Rocile care imprimă nota caracteritică sunt marnele şi calcarele argiloase (marno-calcarele) 
vinete-albicioase, cu Chondrites şi străbătute de diaclaze fine de calcit. Depozitele acestei 
formaţiuni reprezintă un fliş predominant calcaros, sedimentogenetic datorându-se curenţilor 
de turbiditate. Vârsta este Senonian (Cretacic superior). În partea de vest, depozitele în 
facies arenitic, sincrone, au fost denumite drept Formaţiunea de Horgazu. 

 
Paleogenul – este prezent prin cele trei epoci: Paleocen, Eocen şi Oligocen. 

Depozitele paleogene sincrone se caracterizează prin mari variaţii litofaciale spaţiale, pe 
orizontală de la est spre vest şi pe verticală (în timp), ceea ce a determinat separarea mai 
multor litofaciesuri şi entităţi litologice. 

 
Paleocenul – pe cea mai mare parte din aria Tarcăului depozitele sunt uniforme, 

acumulându-se sedimentele din care au luat naştere rocile care alcătuiesc Formaţiunea de 
Izvor. 

Formaţiunea de Izvor 
Depozitele acestei formaţiuni marchează o schimbare în evoluţia sedimentării faţă de 

cea cretacică. Predomină rocile calcaroase şi grezoase, nota caracteristică a acestor 
depozite fiind dată de calcarele detritice, formate din fragmente de testuri ale organismelor. 
Aceste roci au fost denumite calcare allodapice. De asemenea mai apar marne, argile şi 
microconglomerate şi conglomerate cu elemente de roci verzi. 

 
Eocenul – morfologia şi batimetria bazinului de sedimentare se schimbă radical ca 

efect al mişcărilor laramice. Atfel, pe aria Unităţii de Tarcău se individualizează trei zone de 
sedimentare, cu surse de aprovizionare şi condiţii ale mediului geochimic diferite. În aceste 
condiţii, depozitele se grupează în trei litofaciesuri care se succed de la vest spre est. În 
partea vestică sedimentele sunt predominant grezoase, tipul litologic caracteristic fiind gresia 
micacee de Tarcău. Întreg ansamblu vestic a primit denumirea de „litofaciesul de Tarcău”. 
În partea estică, spre vorland, depozitele sunt mult mai variate, predominant calcaroase, 
constituind „litofaciesul de Doamna”. Între cele două litofaciesuri apare o zonă cu depozite 
de tranziţie, ansamblul acestor depozite fiind desemnat sub denumire de „litofaciesul de 
Tazlău”. 

 
Litofaciesul de Tarcău – sursa de material sedimentar pentru zonele vestice o 

constituie catena carpatică înălţată şi într-o anumită măsură cordilierele submerse, rezultând 
depozite predominant grezoase, micacee, repartizate formaţiunilor de Tarcău, Podu Secu şi 
Ardeluţa. 

Formaţiunea de Tarcău 
Este alcătuit din depozite grezoase, ce pot depăşi 2000 m grosime: gresii micacee 

cenuşii, în bancuri care pot atinge 10 m grosime, cu sortare gradată şi hieroglife pe talpă. Se 
pot intercala argile, marne, calcare şi conglomerate cu elemente de şisturi cristaline. 

Formaţiunea de Podu Secu 
În partea superioară a Eocenului condiţiile de sedimentare se schimbă, peste gresiile 

masive de Tarcău, depunându-se un fliş cu gresii calcaroase în strate subţiri, curbicorticale, 
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cu intercalaţii de argile. La partea superioară apare un nivel de marne cu globigerine, extins 
pe întreaga suprafaţă a Pânzei de Tarcău. 

Formaţiunea de Ardeluţa 

Peste flişul de Podu Secu urmează depozite marno-grezoase, alcătuite din gresii 
grosiere şi microconglomerate, marne şi marno-calcare. Sunt foarte bogat fosilifere, formând 
nivele de calcare detritice, lumaşelice, cu numuliţi. 

 
Litofaciesul de Doamna – se dezvoltă în partea de est a unităţii, predominând faciesul 

argilo-marno-calcaros. S-au separat formaţiunile de Straja, Suceviţa, Calcarul de Doamna, 
Bisericani şi gresia de Lucăceşti. 

Formaţiunea de Straja 
În coloana litologică predomină rocile silicioase, caracteristic fiindu-i o coloraţie 

predominant roşie. Depozitele sunt formate din argile, marne şi calcare, de culoare roşie-
cărămizie, verde-cenuşie sau vărgate dispuse în strate subţiri, cu intercalaţii de gresii 
calcaroase şi silicioase, glauconitice şi silicolite (gaize, spongolite, radiolarite). 

Formaţiunea de Suceviţa 
Peste flişul de Straja urmează o alternanţă ritmică de gresii calcaroase, calcare 

grezoase, gresii silicioase, argile şi marne, cu intercalaţii de microconglomerate cu elemente 
de şisturi verzi. La partea superioară apare un nivel de gresii micacee, cenuşii, cu 
asterocycline. 

Formaţiunea calcarelor de Doamna 
Acesta are o grosime de cca. 20-80 m și este alcătuită din calcare fine de culoare alb-

gălbuie, verzuie sau maronie, în care apar frecvent silicifieri de tip chaille. Stratele de 10-15 
cm grosime sunt separate de marne şi argile cenuşii-verzui. 

Formaţiunea de Bisericani 
Peste calcarul de Doamna urmează un ansmblu litologic predominant argilos, cu o 

coloraţie rosie, verzuie şi pestriţă, în care se intercalează strate subţiri de gresii. Se 
deosebește de cea din ”litofaciesul de Tazlău”, denumită Formațiunea de Plopu prin 
frecvenţa mai redusă a intercalaţiilor grezoase. La partea superioară se individualizează 
nivelul marnelor cu globigerine. 

Gresia de Lucăceşti 
Sincron cu Formaţiunea de Ardeluţa, marno-grezoasă, pe aria litofaciesului de Doamna 

se depune o gresie silicioasă, asemănătoare cu gresia de Kliwa, în grosime de 5-25 m, care 
încheie sedimentarea eocenă. 

 
Litofaciesul de Tazlău 
Pe aria litofaciesului de Tazlău are loc o interferenţă a materialului epiclastic carpatic cu 

cel platformic, de natură central-dobrogeană. Astfel se realizează o alternanţă a materialului 
marno-calcaros, de provienenţă estică, cu cel arenitic, micaceu, de provienenţă vestică. 

Formaţiunile care s-au acumulat sunt: Straja, Tazlău, Plopu (sincronă cu Podu Secu şi 
Bisericani) şi Lupoaia (sincronă cu Ardeluţa şi gresia de Lucăceşti). 

Oligocenul - include depozitele care s-au format după depunerea formaţiunilor gresiei 
de Lucăceşti, Lupoaia şi Ardeluţa, când s-a produs o schimbare radicală a regimului marin, 
prin instalarea unui mediu de tip euxinic, puternic reducător, ceea ce a determinat formarea 
unor roci bituminoase (disodile, marne bituminoase) şi silicioase (menilite, gresii de Kliwa). 
Caracterul euxinic diferit ca intensitate în bazin şi sursele diferite de material detritic (în vest 
– carpatică, arenitică cu multă mică; în est - platformică şi de cordilieră, cu multă silice şi 
fragmente de şisturi verzi), au condus la formarea a trei litofaciesuri diferite. 

În partea vestică, depozitele oligocene s-au acumulat într-un facies cu condiţii euxinice 
mai puţin pregnante, astfel încât argilele sunt mai puţin bituminoase, cunoscute sub 
denumirea de pseudodisodile. Nota dominantă o dau gresiile micacee, slab calcaroase, de 
tip Fusaru, motiv pentru care acest facies a fost denumit „litofaciesul de Fusaru”.  Se 
suprapune parţial peste litofaciesul eocen de Tarcău. 
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S-au separat din bază spre partea superioară următoarele unităţi litologice: marnele 
bituminoase şi menilite; disodilele inferioare şi pseudodisodilele cu lentile de siderit; gresia 
de Fusaru şi formaţiunea de Vineţişu. 

 

 
Fig. 18. Litostratigrafia Oligocen-Miocenului în domeniile de Tarcău și Vrancea 

(după Grasu et al., 1988) 

 
În partea estică, depozitele oligocene se caracterizează prin prezenţa gresiilor 

silicioase de Kliwa şi printr-un pronunţat caracter bituminos al materialului pelitic. A fost 
denumit „litofaciesul de Kliwa” şi se suprapune peste litofaciesul de Doamna şi parţial de 
Tazlău. Au fost separate următoarele unităţi litologice: menilitele inferioare şi gresiile de 
Ferestrău; marnele bituminoase; disodilele inferioare cu calcarul de Jaslo şi gresia de Kliwa. 

Între cele două faciesuri apare o zonă de întrepătrundere, în care stratele de gresii 
silicioase alternează cu gresiile micacee, curbicorticale, iar rocile pelitice au un caracter 
bituminos mai slab decât în est. Acest ansamblu de roci a fost denumit „litofaciesul de 
Moldoviţa”. S-au separat: menilitele inferioare; marnele bituminoase; disodilele inferioare; 
gresia de Kliwa şi gresia de Fusaru; Formaţiunea de Vineţişu (Fig. 13, 18). 

Neogenul - în Miocen, în prima parte, marea se retrage spre sud, unde continuă 
sedimentarea pe aria Unităţii de Tarcău. După mişcările stirice în care se realizează 
structura majoră şi şariajul pânzei, se produce o întrerupere de sedimentare, după care aria 
sudică a pânzei reintră în procesul de sedimentare. Se formează depozite posttectonice care 
acoperă discordant pe cele din corpul Pânzei de Tarcău. 

Acvitanian - Burdigalian inferior 
Depozite miocene care încheie sedimentarea în pânza de Tarcău s-au format numai la 

sud de Valea Râmnicului Sărat, în zonele subsidente în care marea a persistat. 
Sedimentarea a fost activă în intervalul Acvitanian - Burdigalian inferior, când s-au 

acumulat depozitele Formaţiunii de Cornu. Acestea s-au conservat în sinclinalele Slănic şi 
Drajna şi pe marginea unităţii între Râmnicul Sărat şi Buzău. Depozitele sunt alcătuite dintr-o 
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alternanţă marno-calcaroasă, care debutează cu gipsuri şi în care se intercalează disodile 
(argile bituminoase) şi strate de gresii, conglomerate şi nisipuri. 

Badenian (? ) -Pliocen – după individualizarea unităţii tectonice, marea a revenit şi 
sedimentarea a continuat în facies de molasă, până în Pliocen. Sedimentarea debutează cu 
conglomeratele de Brebu, peste care urmează formaţiunile cu sare, gresiile oolitice şi tufuri 
şi, la partea superioară, gresiile şi marnele pliocene. 
 

Tectonica 
 
Realizarea structurii majore şi şariajul Pânzei de Tarcău s-a produs în tectogenezele 

stirice (stirică veche – în Burdigalian; stirică nouă – în Badenian). Din vest suportă şariajul 
Pânzei de Audia, după falia de Audia, iar în est este şariată de-a lungul faliei de Tarcău 
peste Pânza de Vrancea sau peste Pânza subcarpatică. Structogeneza pânzei s-a realizat în 
două etape: 

a) În tectogeneza stirică veche s-a produs cutarea formaţiunilor, formarea sistemului 
ruptural, a cutelor solzi şi digitaţiilor; 

În Pânza de Tarcău au luat naştere trei digitaţii: una vestică, denumită de Asău, una 
mediană denumită de Tazlău şi în est, digitaţia externă (skibele externe). 

Digitaţia de Asău – este alcătuită din depozitele litofaciesurilor de Tarcău şi Fusaru, cu 
o competenţă mecanică ridicată, rezultând cute sinclinale şi anticlinale largi, extinse 
longitudinal pe zeci de km. 

Digitaţia de Tazlău – este alcătuită din depozitele litofaciesurilor estice şi intermediare, 
cu o plasticitate mai ridicată, motiv pentru care în procesul de cutare au luat naştere cute 
solzi, strânse, cu vergenţă estică; 

Digitaţia externă - alcătuită din cute solzi cu vergenţă estică.  
b) În tectogeneza stirică nouă s-a realizat desprinderea de pe soclu şi şarierea 

depozitelor spre est, peste Pânza de Vrancea sau molasa pericarpatică. Avansarea a fost de 
cel puţin 40-50 km, fapt dovedit de deschiderea semiferestrelor. Dovada cea mai elocventă 
privind vârsta şariajului este oferită în Depresiunea Comăneşti, unde depozitele sarmaţiene 
acoperă şariajul Pânzei de Tarcău. 

 
PÂNZA DE VRANCEA (MOLDAVIDE) 

 
Reprezintă cea mai estică unitate de fliş, care suportă şariajul pânzei de Tarcău în vest 

iar în est este şariată peste Pânza subcarpatică (zona de molasă). Spre deosebire de 
celelalte pânze de fliş, aceasta nu apare pe o zonă continuă, ci cu întreruperi pe suprafeţe 
mari, datorită avansării diferenţiate a Pânzei de Tarcău şi capacităţii de eroziune diferită a 
reţelei hidrografice. 

Apare deschisă la zi în semiferestre şi ferestre tectonice, ca rezultat al înălţărilor 
tectonice ale diferitelor sectoare carpatice şi acţiunii erozive ale principalelor râuri estice: 
semiferestrele Suceava - Putna (în Obcina Mare, deschisă de râul Suceava şi afluentul de 
dreapta, Putna), Suceviţa (în Obcina Mare, deschisă de râul Sucevită), Humor (deschisă de 
râul Moldova, în Obcina Mare şi M-ţii Stânişoarei), Bistriţa (deschisă de râurile Cracău, 
Bistriţa şi Tazlău, în M-ţii Stânişoarei şi Tarcăului), Slănic - Oituz (deschisă între Trotuş şi 
Caşin, în M-ţii Nemira), Vrancea (deschisă de râul Putna şi afluenţii săi, în M-ţii Vrancei) şi 
fereastra Dumesnic (în M-ţii Stânişoarei) (Fig. 10). 

 

Stratigrafia 
 
Pânza de Vrancea este alcătuită din depozite cretacice, paleogene şi miocen 

inferioare. Evoluând în partea estică a bazinului flişului depozitele se aseamănă într-o 
oarecare măsură cu cele ale Unităţii de Tarcău. De la nord la sud se înregistrează în 
semiferestrele amintite o serie de diferenţe litofaciale (Fig. 13). 

Cretacicul. Aflorează la zi numai în semiferestrele sudice Bistriţa şi Vrancea, în axul 
anticlinalelor Doamna-Horaiţa şi Coza. Depozitele sunt repartizate formaţiunilor Strei - 
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Sărata, echivalentă cu cea de Audia (Valanginian - Cenomanian inferior), Tisaru, echivalentă 
cu Formaţiunea de Cârnu- Şiclău (Cenomanian superior - Turonian) şi Lepşa, echivalentă cu 
cea de Hangu (Senonian). Litologic, în linii mari, sunt asemănătoare. 

Paleocen – Eocen. În semiferestrele nordice cele mai vechi formaţiuni care aflorează 
sunt cele eocene, spre deosebire de semiferestrele sudice în care aflorează şi depozitele 
paleocene. Include aceleaşi formaţiuni cunoscute din Pânza de Tarcău: de Izvor (= 
formaţiunea de Caşin, în semifereastra Vrancea); de Straja (= Formaţiunea de Piatra Uscată, 
în Vrancea); de Suceviţa (= Jghebul Mare, în semifereastra Bistriţa; = Greşu-Bucieş, în 
semifereastra Vrancea); calcarul de Doamna; de Bisericani şi gresia de Lucăceşti. 

Oligocenul. Oligocenul din Pânza de Vrancea se aseamănă cu cel în litofaciesul de 
Kliwa al Pânzei de Tarcău, separându-se menilitele inferioare, marnele albe bituminoase, 
disodilele inferioare, gresia de Kliwa şi, în plus faţa de litofaciesul de Kliwa din aria Pânzei de 
Tarcău, apar disodilele şi menilitele superioare. 

Faţă de faciesul de Kliwa, în unele zone estice Oligocenul are anumite particularităţi. 
Astfel, începând cu disodilele inferioare depozitele pot fi substituite în totalitate sau parţial 
prin conglomerate cu elemente de şisturi verzi iar intercalaţiile de gresii de Kliwa se reduc. În 
acest caz depozitele alcătuiesc „litofaciesul de Pietricica”. 

 
Miocenul inferior.  În cadrul Miocenului se disting formaţiunile de Gura Şoimului, 

saliferă inferioară şi de Hârja. Specifică este Formaţiunea saliferă inferioară, cu un fond de 
argile lipsite de stratificaţie, cu dispoziţie haotică, care înglobează galeţi şi blocuri mari de 
şisturi dobrogene, cuarţite albe şi lentile de sare şi gips. Formaţiunea s-a acumulat în condiţii 
lagunare, de climat arid. Aceste depozite au favorizat, prin plasticitatea ridicată, alunecarea 
pânzei spre est. 

 

Tectonica 
 
Pânza de Vrancea suportă din vest şariajul Pânzei de Tarcău, după falia Tarcău şi 

încalecă la rândul ei zona de molasă, după falia externă (Fig. 10, 19). 
Structogeneza pânzei s-a desfăşurat în două etape: 
a) Formarea structurii interne a pânzei, cutarea, falierea, formarea solzilor a avut loc în 

mişcările stirice vechi din Burdigalian. Au luat naştere anticlinalele majore Doamna - 
Horaiţa (în semifereastra Bistriţa) şi Coza (în semifereastra Vrancea), care moştenesc 
probabil o cordilieră de şisturi verzi, cu o lungime de peste 200 km, denumită Streiu-
Cernegura. Aceasta a fost activată în Eocen - Oligocen și a fost foarte productivă în 
Miocenul inferior, când se presupune că se înălţa deasupra nivelului mării, aprovizionând din 
abundenţă bazinul cu elemente de şisturi verzi. 

b) Desprinderea de pe soclu şi avansarea peste molasa pericarpatică a avut loc în 
tectogeneza stirică nouă din Badenian, fapt demonstrat de depozitele de vârstă Badenian 
inferioar prinse sub planul de şariaj; 

În tectogeneza moldavică, intrasarmaţiană (Volhinian), ansamblul pânzelor carpatice 
au fost împinse în faţă, solidar, peste zona de vorland. 

O altă problemă este cea a factorilor care au condus la realizarea smiferestrelor în care 
apare Pânza de Vrancea. Se consideră că factorul principal l-a constituit capacitatea erozivă 
a cursurilor de apă (semiferestrele apărând pe principalele cursuri de apă) şi, în subsidiar, 
ridicările tectonice din anumite zone (Vrancea, Bistriţa etc.). 
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Fig. 19. Șariajul Pânzei de Vrancea peste Platforma Moldovenească în văile Moldovei, Bistriței și 

Tazlăului (după Săndulescu, 1984) 

 

3. DOMENIUL DE MOLASA 
 

În etapa finală de evoluţie a unui geosinclinal spre catenă orogenică, sub sarcina 
pânzelor în avansare, marginea vorlandului se fracturează şi se produce o depresionare, 
paralel cu fruntea şariajului. Aceasta se concretizează într-un şanţ denumit avanfosă, care 
constituie ultimul domeniu de sedimentare de tip carpatic. Seriile sedimentare acumulate în 
avanfosă constituie molasa Carpaţilor Orientali. 

Formaţiunile molasice prezintă două trăsături specifice: 
- sunt roci imature, cu multe rudite, gresii, arcoze, roci slab consolidate în general, fără 

o stratificaţie evidentă. Acest ansamblu sedimentar se datoreşte ratei mari de eroziune, care 
atacă relieful viguros al catenei recent înălţate în vest; 

- rocile rudito-arenitice se asociază cu evaporite acumulate în regim lagunar instalat 
datorită colmatării bazinului de avanfosă. 

În literatură, zona de molasă apare sub diverse denumiri, în funcţie de criteriul folosit: 
Pânza subcarpatică = Pânza pericarpatică (criteriul geotectonic); zona neogenă (criteriul 
vârstei); zona saliferă (criteriul sdimentologic); zona de avanfosă (evoluţia bazinului). 

Se extinde de la frontiera de nord până la Dâmboviţa, morfologic suprapunându-se 
Subcarpaţii Moldovei şi Subcarpaţii Curburii. În vest vine în contact tectonic cu pânzele de 
Tarcău şi Vrancea, după faliile Tarcău şi externă, iar în est este şariată peste domeniul de 
platformă, de-a lungul faliei pericarpatice. 

Sectorul care se va discuta în continuare este cuprins între frontiera de nord şi Valea 
Dâmboviţei. Lăţimea zonei de molasă la nord de Valea Moldovei este de 0,3-3 km, în zona 
Bacăului ajunge la 30-35 km, iar la vest de Buzău depăşeşte 40 km (în această zonă molasa 
acoperă parţial prisma orogenică: depozitele pânzelor de Vrancea, Tarcău şi chiar Audia). 
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1. Stratigrafia 
 
În molasa Carpaţilor Orientali s-au înregistrat două etape de sedimentare, separate de 

o întrerupere datorată tectogenezei moldavice (Volhinian). În prima etapă, desfăşurată în 
intervalul Eocen superior - Volhinian inferior, s-au format depozitele intens cutate în 
mişcările premoldavice, cunoscute sub denumirea de „molasa pretectonică” sau „molasa 
inferioară”. În etapa a doua, desfăşurată în intervalul Volhininian superior - Pleistocen, s-
au acumulat depozitele depuse discordant peste molasa inferioară şi care au suferit 
deformări monoclinale sau o uşoară cutare în mişcările valahe. Aceaste depozite sunt 
cuprinse sub denumirea de „molasa posttectonică” sau „molasa superioară” (Fig. 20). 

 
1.1. Molasa inferioară (pretectonică) 
 
Eocen superior – Oligocen 
Reprezintă cele mai vechi depozite care aflorează în anticlinalele Pleşu - Tg. Neamţ şi 

Petricica Bacăului (extins pe 35 Km, până în zona Oneşti). În ax se întâlnesc argilele de 
Bisericani, menilitele inferioare, marnele albe bituminoase, disodilele şi gresia de Kliwa. 

 
Miocenul inferior şi mediu 
S-au acumulat formaţiuni cu caracter molasic şi lagunar, care au variaţii litofaciale de la 

vest la est. 
 

 
Fig. 20. Coloana litostratigrafică a molasei est-carpatice (Mutihac, 1990) 
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- Formaţiunea saliferă inferioară (= Formaţiunea cu sare; = brecia sării) – este formată 

dintr-un fond de argile lipsite de stratificaţie, care înglobează blocuri de şisturi verzi, cuarţite 
albe şi lentile de sare şi gipsuri. Vârsta este Acvitanian; 

- Formaţiunea de Măgireşti (= molasa roşie; = seria vărgată inferioară) – alcătuită dintr-
o alternanţă de argile, siltite, gresii şi marne cenuşii sau brun-roşietice. Siltitele conservă 
impresiuni de picături de ploaie, paşi de păsări şi feline. O asemenea zonă ocrotită se 
găseşte pe pârâul Bozului, în Vrancea. Ichnofauna (urmele lăsate de organisme pe substrat) 
denotă acumularea într-o regiune litorală, supusă mareelor. Spre est, Formaţiunea de 
Măgireşti este substituită de „conglomeratele de Pleşu-Petricica” alcătuite exclusiv din 
galeţi de şisturi verzi dobrogene; 

- Gipsul de Perchiu - reprezintă un complex litologic în care gresiile şi marnele 
alternează cu strate de gips. Acestea s-au acumulat într-un mediu lagunar, sub un climat 
arid; 

-  ”Formaţiunea cenuşie” - reprezintă un complex de argile, marne cenuşii şi gresii 
gălbui-roşietice, slab consolidate, ce depăşeşte 800 m grosime. 

Vârsta formaţiunilor de Măgireşti, Gipsului de Perchiu şi cenuşie este burdigaliană; 
- ”Formaţiunea saliferă superioară” - este asemănătoare celei inferioare, cu gipsuri şi 

sare. De remarcat că formaţiunile salifere cantonează toate masivele de sare gemă din 
Carpaţii Orientali; 

- Formaţiunea de Răchitaşu - identificată în dealul Răchitaşu (Vrancea), reprezintă un 
complex de gresii şi gresii calcaroase, calcare, în care se intercalează tufuri (tuful de Sălnic), 
iar la partea superioară se individualizează un nivel de marne cu globigerine. Începând cu 
Badenianul nu se mai întâlnesc elemente de şisturi verzi, ceea ce arată că în şariajul spre 
est depozitele carpatice au acoperit cordiliera de şisturi verzi, aceasta nemaifuncţionând ca 
sursă de material detritic pentru bazin. Prezenţa tufurilor indică o activitate vulcanică intensă 
în interiorul catenei. Vârsta formaţiunilor saliferă superioară şi de Răchitaşu este badeniană. 

 
1.2. Molasa superioară (posttectonică) 
Seria pretectonică se încheie cu depozitele volhinian inferioare, cu răspândire redusă. 
După depunerea acestora au loc mişcările moldavice, care determină şarierea 

întregului edificiu carpatic spre est, peste domeniul de platformă de-a lungul faliei 
pericarpatice. Zona situată la nord de Trotuş este exondată şi devine uscat, întrând sub 
controlul dinamicii externe, în timp ce în zona sudică se instalează un regim subsident 
accentuat, ceea ce determină revenirea în domeniul de sedimentare şi formarea molasei 
posttectonice (superioare). 

În seria posttectonică, care s-a format în intervalul Volhinian superior - Pleistocen, s-au 
identificat etajele Basarabian, Chersonian, Meoţian, Ponţian, Dacian, Romanian şi 
Pleistocen. Aceste diviziuni stratigrafice cuprind faciesuri argilo-nisipoase, local cu intercalaţii 
de calcare oolitice sau lumaşelice, cu faune bogate de bivalve şi gasteropode. La parte 
superioară, în Romanian şi Pleistocen, se acumulează în condiţii lacustre Formaţiunea de 
Cândeşti, formată din depozite predominant ruditice, conservate în Măgura Odobeştilor. 

  

2. Tectonica 
  
Structogenetic molasa a evoluat în trei etape, rezultând Pânza pericarpatică (= Pânza 

subcarpatică): 
a) În tectogeneza stirică nouă, din Badenian, se realizează structura internă a pânzei: 

cutarea formaţiunilor, falierea şi formarea solzilor şi digitaţiilor. Digitaţiile identificate, de la 
vest spre est, sunt Măgireşti-Perchiu, Petricica şi Valea Mare; 

b) În tectogeneza moldavică (Volhinian) se produce deplasarea în ansamblu a 
Orogenului Carpatic, inclusiv a depozitelor de molasă, peste domeniul de platformă; 

c) În tectogeneza valahă (Romanian-Pleistocen) se produce deformarea slabă a 
molasei superioare. 

În zona de molasă se disting trei sectoare, cu particularităţi tectonice distincte: 
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2.1. Sectorul nordic – se întinde între frontiera de nord şi râul Trotuş şi corespunde cu 

dezvoltarea cu precădere a molasei inferioare şi o dezvoltare foarte redusă a molasei 
superioare. 

Formaţiunile eocen-badeniene sunt cutate în anticlinale şi sinclinale, faliate longitudinal, 
cu aspect de cute solzi. Spre bordura estică se desfăşoară anticlinalele Pleşu - Tg. Neamţ şi 
Petricica Bacăului, în ale căror axe se găsesc depozite vechi, de tip fliş. Unele anticlinale, 
precum Cacica şi Tg. Ocna, prezintă un nucleu diapir de sare. 

La zi s-au separat trei digitaţii ale Pânzei pericarpatice: în partea de vest, între Bistriţa 
şi Trotuş aflorează digitaţia de Măgireşti - Perchiu; în continuare spre est, cuprinzând întreg 
sectorul, apare la zi digitaţia Petricica; pe bordura estică, discontinuu, apare digitaţia Valea 
Mare. Conţinutul litologic al formaţiunilor sincrone suferă unele modificări în cele trei digitaţii 
şi de asemenea, denumirile toponimice folosite în unele cazuri, sunt diferite. 

Cutarea formaţiunilor s-a produs în tectogeneza stirică nouă, iar avansarea peste 
domeniul estic în tectogeneza moldavică. Efectele tectogenezei valahe nu s-au resimţit în 
acest sector. Argumentul pentru avansarea volhiniană (moldavică), îl constituie depozitele de 
vârstă Volhinian inferior prinse sub planul de şariaj pericarpatic şi cele basarabiene care 
acoperă planul de şariaj (de ex. situaţia de la Stânca Şerbeşti - Piatra Neamţ); 

 
2.2. Sectorul Trotuş - Slănic de Buzău (= zona de monoclin) - în acest sector se 

dezvoltă atât molasa inferioară cutată, cât şi molasa superioară. În această zonă, înălţările 
datorate tectogenezei valahe au avut drept efect dispunerea depozitelor molasei superioare 
într-o structură monclinală, cu înclinări estice şi sud-estice, fiind şi slab cutată. Din acest 
motiv acest sector poartă şi numele de „zona de monoclin”. Se poate urmări în profilul văii 
Putna, de la Valea Sării până în Măgura Odobeştilor. 

Aici falia pericarpatică rămâne în adâncime, fiind mascată de depozitele molasei 
superioare, care vin în contact cu cele ale molasei inferioare de-a lungul faliei Caşin - Bisoca; 

 
2.3. Sectorul Slănic de Buzău - Dâmboviţa (zona cutelor diapire) – acest sector 

prezintă o structură particulară, determinată de existenţa masivelor de sare cu comportament 
diapir. Aici bazinul de avanfosă este foarte larg, iar molasa superioară înaintează mult în 
părţile interne ale catenei carpatice acoperind nu numai molasa inferioară, ci şi părţi ale 
flişului intern. Depozitele posttectonice   s-au păstrat în sinclinalele Slănic şi Drajna. 

Formaţiunile molasei superioare, care se suprapun în cea mai mare parte peste cele 
ale molasei inferioare, prezintă o structură caracteristică de cute incipiente. Masivele de sare 
din formaţiunile salifere a determinat apariţia cutelor anticlinale de tip diapir. Acestea sunt 
străpunse în zona axială de roci plastice, în cazul de faţă de sare sau argilă amestecată cu 
sare, rezultând cute anticlinale înguste separate de sinclinale largi, cu umplutură sarmato-
pliocenă. 

În zona cutelor diapire, procesul de diapirism scade în intensitate dinspre catena 
carpatică spre exterior, în conformitate cu dimunuarea tensiunilor tectonice. Astfel, de la 
interior spre exterior, se disting patru aliniamente: 

- aliniamentul cutelor diapire revărsate – sâmburele de sare este complet 
dezrădăcinat, deversat spre est, cu o poziţie superficială (anticlinalele Lapoş, Buştenari, 
Ţintea); 

- aliniamentul cutelor diapire exagerate – sâmburele de sare străpunge toate 
formaţiunile, până ajunge la zi (anticlinalul Udreşti); 

- aliniamentul cutelor diapire atenuate – sâmburele de sare nu ajunge la suprafaţă 
(structurile din jurul Ploieştilor); 

- aliniamentul cutelor criptodiapire – structurile sunt larg boltite şi se bănuieşte 
existenţa sării în adâncime (structurile Berca-Arbănaşi, Ceptura, Urlaţi, Tinosu-Brazi). 
În acest sector au avut efecte, cu intensităţi diferite, fazele tectogenetice stirică nouă (se 
realizează structura molasei inferioare), moldavică (ansamblul pânzelor carpatice, inclusiv 
molasa inferioară, este şariat spre est, peste domeniul platformic) şi valahă (cutează slab 
molasa superioară şi are efecte în realizarea cutelor diapire). 
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Notă: Material privitor (4) Zona Vulcanitelor Neogene și (5) Depresiunile intramontane 

din Carpaţii Orientali au fost preluate din Mutihac et al. (2003) (Geologia României) 

URMĂRIȚI ȘI PREZENTĂRILE CURSURILOR ÎN FORMAT PPT 
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III. OROGENUL CARPAŢILOR MERIDIONALI 
 
Având în vedere evoluţia bazinului carpatic, caracteristicile sedimentologice şi 

tectonice, pe teritoriul României limitele geologice ale Carpaţilor Meridionali se pot trasa în 
est pe Valea Prahovei (coincide într-o mare măsură cu şariajul unităţilor getice peste flişul 
intern, est-carpatic), în vest la Dunăre, incluzând şi M-ţii Banatului, în sud urma la suprafaţă 
a şariajului pericarpatic, iar în partea de nord culoarul Mureşului, care urmăreşte falia 
transcurentă, subcrustală (orientată est-vest) ce separă transilvanidele (Apusenii simici şi 
bazinul Transivaniei) şi dacidele mediane est-carpatice (M-ţii Perşani) de dacidele mediane 
(pânzele getice şi supragetice) ale Meridionalilor. M-ţii Poiana Ruscă aparţin Carpaţilor 
Meridionali. 

În această idee, grupa Bucegi – Leaota - Piatra Craiului se încadrează la Carpaţii 
Meridionali. Agumentele pentru ataşarea acestei grupei ramei meridionale sunt de ordin 
geotectonic şi sedimentologic. Astfel suitele sedimentare transilvane alohtone, care 
împreună cu cele autohtone alcătuiec cuvertura sedimentară a zonelor cristaline mezozoice 
în Carpaţii Orientali, lipsesc în gupele Carpaţilor Meridionali, inclusiv în grupa Bucegi – 
Leaota - Perşani. În altă ordine de idei, suita sedimentară calcaroasă similară stratigrafic şi 
petrografic cu cele din Carpaţii Orientali se dispune peste cristalinul getic de Leaota. Poziţia 
grupei în continuarea cristalinului central-est-carpatic din Perşani, se datoreşte mişcărilor de-
a lungul faliei subcrustale sud-transilvane. Bazinele central-est-carpatic şi meridional au avut 
evoluţii diferite până în Apţian, de abia în acest moment producându-se „sudarea” 
tronsoanelor nordice şi sudice ale faliei crustale sud-transilvane şi se declanşează evoluţia 
comună a sedimentării pe aria Carpaţilor Orientali şi Grupei meridionale Bucegi – Leaota – 
Piatra Craiului. 

 

 
Fig. 1. Evoluţia geotectonică a Orogenului Carpaţilor Meridionali (Mutihac, 1990) 

(FP – Falia pericarpatică) 
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Din punct de vedere al evoluţiei bazinului de sedimentare şi structurilor rezultate, 

Carpaţii Meridionali prezintă nişte particularităţi care-i diferenţiază atât față de Carpaţii 
Orientali cât şi față de M-ţii Apuseni (Fig. 1). 

Astfel: 
- bazinul de geosinclinal avea o structură alcătuită din două blocuri sialice, continentale, 

separate de riftul extern al Severinului (continuarea riftului extern din Carpaţii Orientali); 
- pe blocul nordic s-au format domeniile getic şi supragetic, din care au luat naştere 

dacidele mediane (pânzele getice şi supragetice), echivalente cu cele din Zona cistalino-
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mesozoică a Carpaţilor Orientali. Pe blocul sudic s-a format domeniul danubian, din care au 
luat naştere dacidele marginale (autohtonul danubian); 

- spre deosebire de Carpaţii Orientali, sedimentarul de pe soclul cristalin debutează cu 
formaţiuni paleozoice superioare (foste molase hercinice); 

- în bazinul riftului extern s-au acumulat depozitele de fliş, din care în etapa compresivă 
au luat naştere dacidele externe (Pânza de Severin), similare cu flişul de Ceahlău. Zona de 
fliş din Meridionali este incomplet şi slab dezvoltată, comparativ cu flişul Carpaţilor Orientali; 

- în ciclul compresiv pânza flişului de Severin a fost prinsă între blocurile sialice getic şi 
danubian şi şariate sprea sud, împreună cu molasa getică, peste Platforma Valahă. În 
consecinţă cristalinul Meridionalilor vine în contact direct cu molasa getică; 

- în ciclul compresiv în Carpaţii Meridionali a luat naştere o structură în pânze de şariaj, 
distribuite pe verticală astfel: în partea inferioară autohtonul danubian, peste care este 
şariată pânza de Severin, iar la partea superioară se găsesc pânzele getice şi 
supragetice. Acest eşafodaj tectonic a fost şariat spre sud, peste molasa getică (Pânza 
pericarpatică). 

Prezentarea unităţilor se va face începând cu zonele cristaline, în ordinea distribuţie pe 
verticală, iar în final molasa getică. 

 

1. DOMENIUL CRISTALINO-MESOZOIC 
(DACIDELE MARGINALE ȘI MEDIANE) 

 

AUTOHTONUL DANUBIAN (DACIDELE MARGINALE) 
 
Domeniul danubian sau Autohtonul danubian, care constituie dacidele marginale, 

grupează cele mai externe elemente deformate în timpul tectogenezelor cretacice şi este 
cuprins între domeniile dacidelor externe (Pânza de Severin) şi molasa getică. 

În conceptul tectonicii globale, în etapa distensională care debutează în Jurasicul 
inferior sau mediu, în bazinul geosinclinal aferent orogenului Meridionalilor a luat naştere o 
structură constituită din două blocuri sialice (continentale), separate de riftul dacidelor 
externe (fosa Severinului). Blocul sialic nordic a constituit domeniul dacidelor mediane 
(unităţile getice şi supragetice), iar cel sudic domeniul dacidelor marginale (danubian). 
Această situaţie este diferită de aceea din aria geosinclinală a Carpaţilor Orientali, prin aceea 
că aici riftul dacidelor externe separa domeniul dacidelor mediane (unităţile infra-, sub-, şi 
bucovinice) de cel al moldavidelor, reprezentate de pânzele sedimentare de cuvertură. 

În etapa compresională, iniţiată probabil în Cretacic, s-a realizat structura majoră în 
pânze de şariaj, în fazele getice (getică I = tectogeneza austrică; getică II = tectogeneza 
laramică).  

 
Zona de aflorare a autohtonului danubian 
 
Autohtonul danubian a fost descoperit de eroziune de sub Pânza getică şi aflorează ca 

o imensă semifereastră în partea sud-vestică a Carpaţilor Meridionali, din Valea Olteţului 
până la Dunăre. Limita dintre Autohtonul danubian şi Pânza getică se urmăreşte de la 
localitatea Polovraci spre nord şi, după ce descrie un arc de cerc în zona izvoarelor Lotrului, 
trece prin Depresiunea Petroşani, pe la nord de M-ţii Retezat şi se curbează spre sud, pe la 
vest de M-ţii Almăjului, atingând Dunărea în apropiere de localitatea Berzasca. Limitele la 
suprafaţă a danubianului sunt reprezentate de conturul de eroziune getic şi de marginea 
avanfosei carpatice, sedimentele căreia acoperă discordant structurile dacidice (Fig. 1). 

Geomorfologic, formele de relief majore care se suprapun peste autohton sunt 
reprezentate de munţii Parâng, Vâlcan, Retezat, Cernei, Almăj, masivele Petreanu şi Ţarcu 
şi Platoul Mehedinţi. 

Pe anumite zone ale semiferestrei se mai păstrează resturi din carapacea getică, sub 
formă de petice de acoperire: în M-ţii Godeanu, Bahna, în Platoul Mehedinţi şi la nord de 
localitatea Vălari. 
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Stratigrafia 
 
Autohtonul danubian este constituit în cea mai mare parte din formaţiuni litologice 

cristalofiliene şi corpuri magmatice, care au luat naştere în mai multe cicluri tectono-
magmatice prealpine. Acestea suportă formaţiuni sedimentare de vârstă prealpină şi/sau 
alpină. Formaţiunile cristalofiliene, străbătute de corpurile magmatice intră în alcătuirea 
unităţilor prealpine de soclu, iar celelalte formează cuvertura sedimentară. 

 
1. Soclul prealpin 
 
Soclul prealpin cuprinde două generaţii de metamorfite, prehercinice şi hercinice, 

străbătute de corpuri magmatice de granitoide şi corpuri bazice şi ultrabazice.  
 
Şisturi prehercinice 
 
Şisturile cristaline prehercinice au cea mai largă dezvoltare şi aparţin la două tipuri 

metamorfice: cristalinul mezometamorfic şi cristalinul epimetamorfic. 
1. Soclul prealpin 
 
Soclul prealpin cuprinde două generaţii de metamorfite, prehercinice şi hercinice, 

străbătute de corpuri magmatice de granitoide şi corpuri bazice şi ultrabazice.  
 
Şisturi prehercinice 
 
Şisturile cristaline prehercinice au cea mai largă dezvoltare şi aparţin la două tipuri 

metamorfice: cristalinul mezometamorfic şi cristalinul epimetamorfic. 
 
Şisturi mezometamorfice – cilurile prebaikaliene 
 
Unităţile cristaline prebaikaliene cuprind metamorfite formate pe seama unor formaţiuni 

vulcanogene şi terigene, metamorforzate în faciesul amfibolitelor cu almandin şi care ulterior 
au suferit fenomene de retromorfism. Specific soclului prehercinic îi sunt numeroasele  
intruziuni de corpuri de granitoide, sincinematice sau postcinematice. 

Vârstele determinate palinologic şi radiometric indică că metamorfozarea şi cutarea 
formaţiunilor a avut loc in Proterozoicul mediu, în orogenezele prebaikaliene.  

Mezometamorfitele prehercineice aparţin grupurilor Lainici-Păiuş, Drăgşan, Poiana 
Mraconia şi Neamţu. 

a) Grupul Lainici-Păiuş aflorează în M-ţii Cernei, pe versantul sudic al M-ţilor Vâlcan, în 
Parâng şi Retezat. Este o serie metaclastică, predominând gnaisele cuarţitice cu intercalaţii 
de şisturi micacee, şisturi grafitoase şi calcare cristaline. Frecvent este afectată de 
retromorfism. 

b) Grupul amfibolitelor de Dragşan aflorează din Valea Cerna până în Parâng, precum 
şi în M-ţii Retezat. Este o serie metaeruptivă bazică, alcătuită dintr-o suită de gnaise 
amfibolice, amfibolite rubanate, horblendite, gnaise micacee, gnaise feldspatice şi 
subordonat serpentinite şi calcare cristaline. 

c) Grupul de Poiana Mraconia este deschis la zi în M-ţii Almăjului, încadrându-se în 
seriile metaclastice, cu paragnaise micacee, paragnaise amfibolice, cuarţite feldspatice, etc. 
În schimb, grupul de Neamţu, ocupând o arie estică faţă de zona de aflorare a grupului 
Poiana Mraconia, face parte din seria metamorfitelor metaeruptive bazice, fiind alcăturită din 
gnaise biotitice, gnaise amfibolice, calcare cristaline. 
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Şisturile epimetamorfice - ciclul baikalian 
 
Şisturile epimetamorfice aflorează numai în M-ţii Almăjului, pe o arie flancată în vest de 

cristalinul de Poiana Mraconia şi în est de cristalinul de Neamţu. Acestea aparţin Grupului de 
Corbu. 

Grupul de Corbu a provenit din metamorfozarea unor formaţiuni vulcanogene şi 
terigene în faciesul şisturilor verzi. În acestea s-au identificat archaeocyatide care indică 
vârsta Proterozoic terminal - Cambrian. 

 
2. Corpurile magmatice prehercinice 
 
O caracteristică importantă a formaţiunilor cristaline prealpine din autohtonul danubian 

este reprezentată de prezenţa a numeroase corpuri de granitoide sincinematice sau 
tardicinematice. Acestea au forme eliptice, alungite, de dom, sau neregulate şi pot fi 
concordante sau discordante în şisturile cristaline. Masivele de granitoide formează axul 
unor structuri anticlinale, care se dispun pe aliniamente ce pot fi urmărite pe tot cuprinsul 
domeniului danubian. 

a) Masivul granitoid de Suşiţa este un pluton sincinematic, de formă eliptică şi se 
urmăreşte din Valea Olteţului spre vest pe o lungime de cca. 60 km şi o lăţime de 3–8 km. 
Este concordant în şisturile Grupului de Lainici–Păiuş. Este alcătuit din granodiorite, granite, 
diorite cuarţifere, cu dezvoltare locală întâlnindu-se granite cu fenocristale de feldspat roşu. 
Metodele radiometrice indică o vârstă de 524 Ma. 

b) Masivul granitoid de la Tismana este localizat în sud-vestul M-ţilor Vâlcan şi se 
urmăreşte pe cca. 25 km/10 km. Străbate cristalinul de Lainici–Păiuş, fiindu-i atribuită o 
vârstă de 650 Ma. 

c)  Masivul granitoid de Retezat – Petreanu apare concordant în şisturile de Lainici – 
Păiuş, sub forma unei boltiri anticlinale. Este un corp sincinematic, alcătuit din granodiorite 
porfirice cu textură masivă. 

d) Masivul granitoid de Sfârdinu este intrus în cristalinul de Poiana Mraconia, fiind 
alcătuit din microgranite leucocrate, granite porfiroide  cu biotit şi muscovit şi granodiorite cu 
biotit şi hornblendă. 

e) Masivul granitoid de Cerna se urmăreşte în lungul Văii Cerna, fiind intrus în 
amfibolitele de Drăgşan. 

f) Masivul granitoid de Ogradena, are poziţia cea mai sudică şi este intrus în rocile 
Grupului de Neamţu. Este alcătuit din granite de culoare albă, cu microclin, oligoclaz, 
muscovit, biotit, sillimanit şi granat. 

 
3. Şisturi hercinice 
 
Cristalinul hercinic este exclusiv epimetamorfic şi cuprinde grupurile de Tulişa şi 

Drencova. Grupul care domină este cel de Tulişa, fiind răspândit în M-ţii Parâng, Vâlcan şi 
Retezat. Ocupă de obicei zonele axiale al unor sinclinale, sau urmăreşte contactul dintre 
Autohtonul danubian şi Pânza getică. Grosimea acestor depozite poate atinge 2000 m, fiind 
constituită din formaţiuni predominant terigene, de vârstă paleozoică, metamorfozate în 
faciesul şisturilor verzi. 

 
4. Masivele de roci bazice şi ultrabazice 
 
Vârsta masivelor este considerată paleozoică datorită faptului că acestea străbat 

Grupul epimetmorfic de Corbu, de vârstă Proterozoic terminal – Cambrian.  
a) Masivul gabroic Iuţi, localizat în sudul M-ţilor Almăj, este alcătuit din roci de tipul 

gabroului și este  străbătut de filoane aplitice, lamprofire şi porfire cuarţifere. 
b) Masivul gabroic de la Plavişeviţa, de asemenea localizat în sudul M-ţilor Almăj, este 

alcătuit din gabrouri şi străbate cristalinul de Corbu. 
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c) Masivul de serpentinite de la Tisoviţa este alcătuit de asemenea din roci bazice de 
tipul gabroului. 

 
5. Cuvertura sedimentară 
 
Succesiunea seriei sedimentare danubiene debutează cu formaţiuni molasice ale 

Carboniferului superior şi Permianului, depuse în zone mai largi de sedimentare, care le 
prefigurează pe cele ale ciclului alpin. Acestea sunt asociate cu roci vulcanice acide, 
riolotice. În suita sedimentară alpină la nord de Dunăre depozitele triasice lipsesc, ciclul alpin 
debutând cu formaţiuni Jurasic inferior, dezvoltate în facies de Gresten sau asemănător cu 
acesta. Ciclul de sedimentare alpin este marcat de o întrerupere corespunzătoare 
tectogenezei mezocretacice („primei faze getice”), după care sedimentarea este reluată în 
Cretacicul superior. Sedimentele neocretacice prezintă o mai mică diversitate litofacială 
comparativ cu cele jurasic–eocretacice, recunoscându-se o secvenţă inferioară pelitică 
urmată de formaţiuni de wildflysch de vârstă turonian-senoniană. În părţile interne ale 
domeniului se depun conglomerate masive, neocretacice. 

Cuvertura sedimentară s-a conservat în zonele depresionare: Sviniţa-Svinecea, 
Presacina şi  Cerna-Jiu (Fig. 2). 
 

 
 

Zona Sviniţa - Svinecea, este identificată în partea sudică a M-ţilor Almăj, aceasta 
evoluând ca bazin de sedimentare în partea sud-vestică a autohtonului danubian, cu 
acumulare de depozite în ciclurile prealpin şi alpine. 

Ciclul prealpin este reprezentat de depozite de vârstă carbonifer superior - permiană, 
dezvoltate într-un litofacies continental–lacustru, paralic, cu conglomerate, gresii, argile, 
şisturi cărbunoase. Sunt prezente intercalaţiile subţiri de cărbuni. În Permian se recunoaşte o 
activitate vulcanică de tip exploziv, aceasta fiind marcată de riolite şi mai rar bazalte şi 
cinerite intercalate la diferite nivele în depozitele terigene. 
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Ciclul alpin este format din două serii sedimentare, separate de discordanţa datorată 
mişcărilor mezocretacice (austrice). 

a) Sedimentarul liasic - cretacic inferior este caracteristic faciesurilor de mare adâncă, 
cu calcare fine, amonitice şi marne. În partea inferioară a succesiunii depozitele sunt 
dezvoltate încă în facies de Gresten cu cărbuni, alături de formaţiuni conglomeratice care 
marchează revenirea apelor în bazinul de sedimentare. 
b) Sedimentarul neocretacic este alcătuit dintr-o suită ritmică care debutează cu gresii 

calcaroase şi se încheie cu marne. 

Zona Presacina este localizată între culoarul Caransebeş - Mehadia, în vest şi masivul 
Godeanu spre est. În nord se întinde până în M-ţii Ţarcu. Din punct de vedere al ciclurilor de 
sedimentare, zona a avut o evoluţie similară cu zona Sviniţa - Svinecea, existând unele 
deosebiri litofaciale: o dezvoltare mai importantă a formaţiunilor de wildflysch şi vulcanogen-
sedimentare. 

 
Zona Cerna - Jiu se delimitează din Valea Cernei spre est, pe versantul sudic al M-ţilor 

Vâlcan, depăşind Valea Jiului până în Valea Olteţului, La Polovraci. 
În ce priveşte evoluţia bazinului de sedimentare aferent zonei Cerna-Jiu, sunt diferenţe 

faţă de celelalte două zone. Unii autori consideră că acumularea sedimentelor începe din 
Carbonifer, odată cu depozitele seriei ankimetamorfice cu cărbuni superiori, de Schela. Alţii 
admit existenţa numai a ciclului alpin, întrerupt de tectogenezele austrice. În ceea ce toţi 
cercetătorii sunt de acord, este faptul că bazinul avea o poziţie marginală în cadrul 
domeniului danubian, aspect marcat de formarea unei întinse platforme carbonatice, de 
vârstă jurasic mediu - apţiană. În suita calcaroasă se disting calcare de facies recifal, care 
reclamă adâncimi mai mici ale mării. Se detaşează calcarele de Stramberg (Jurasic superior) 
şi cele urgoniene (Eocretacic). 

 
Tectonica  
În aria carpatică autohtonul danubian reprezintă marginea continentală instabilă a plăcii 

euroasiatice. Aspectul structural al danubianului este rezultatul orgenezelor hercinice şi 
alpine (tectogenezele austrică şi laramică) (Fig. 1, 3). 

 
Tectonica prealpină se referă la deformările suferite de formaţiunile metamorfice, de 

soclu, în ciclurile geotectonice precambriene (precadomiene, cadomiene, baikaliene) şi 
paleozoice (caledoniene şi hercinice). Cele mai vechi serii metamorfice ale dacidelor 
marginale pot fi grupate în două categorii principale: 

- serii metamorfice alcătuite predominant din formaţiuni metaclastice: Lainici–Păiuş şi 
Poiana Mraconia; 

- serii metamorfice alcătuite predominant din formaţiuni metaeruptive bazice: Drăgşan 
şi Neamţu. 

Această grupare sugerează, în opinia unor autori, că au existat două domenii majore 
precambriene, cu o constituţie diferită a scoarţei, care apoi au fost implicate în procese de 
şariaj. 
Tectonica hercinică a danubianului poate fi comparată într-o oarecare măsură cu structura 

prealpină a dacidelor mediane. Unul din cele mai importante efecte tectonice hercinice 

conservate în structurile alpine, este reprezentat de şariajul grupului de Drăgşan peste 

cristalinul de Lainici – Păiuş.  
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Tectonica alpină. Structurile prealpine ale autohtonului danubian au fost reluate în 
ciclul geotectonic alpin, rezultând un eşafodaj tectonic complicat, în care şi-au lăsat 
amprenta fazele getice, respectiv tectogenezele austrică şi laramică. Principalele elemente 
tectonice care caracterizează danubianul sunt duplicaturile. Acestea ar fi fost generate de 
stressurile determinate de mişcările din prima (tectogeneza austrică) şi a doua (tectogeneza 
laramică) fază getică. 

Soclul şi cuvertura au fost afectate de fracturi, după care s-au produs încălecări 
secundare, echivalente cu duplicaturile. În consecinţă, în autohtonul danubian s-au separat 
danubianidele superioare (interne) şi danubianidele inferioare (externe). Acestea vin în 
contact de-a lungul accidentului tectonic major, denumit falia Cerna. Sedimentarul de Sviniţa 
- Svinecea şi Presacina crespunde danubianidelor interne, iar cel de Cerna–Jiu, 
danubianidelor externe. 

Autohtonul danubian a fost afectat şi de deformări postlaramice, cu efecte rupturale. 
Postlaramic este şi grabenul Cernei, care s-a format prin reactivarea faliei jurasice, Cerna. 

O altă problemă este legată de semnificaţia masivului de roci bazice şi ultrabazice de la 
Iuţi pentru geodinamica hercinică. Acesta este încălecat de la vest de formaţiunile cristaline 
ale seriei de Poiana Mraconia şi încalecă la rândul său pe cele ale seriilor de Neamţu şi 
Corbu, spre est. În această situaţie, masivul ar putea constitui o sutură cu resturi de scoarţă 
oceanică hercinică. 

Deformărilor prealpine au fost determinate în parte de punerea în loc a masivelor 
granitoide, a căror abundenţă este specifică pentru domeniul danubian şi care au determinat 
crearea unor structuri anticlinale, a căror zonă axială o ocupă. 

 
Fig. 3. Structura și litostratigrafia Carpaților Meridionali la vest de Olteț (după Mutihac, 1990) 

 
Implicaţii geomorfologice, pedologice, hidrografice: 
- Geomorfologice: corpurile de granitoide din Parâng, Retezat, Muntele Mic, Almăj 

dau forme de relief specifice şi contribuie la păstrarea poziţiei altitudinale dominante; peticul 
getic Godeanu contribuie la realizarea altitudinii maxime în acest masiv; formaţiunile 
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calcaroase Jurasic superioare şi Cretacic inferioare au favorizat formarea reliefului carstic din 
M-ţii Vâlcan, Platoul Mehedinţi, M-ţii Cernei; 

- Pedologice: formarea solurilor zonale de tipul podzolurilor pe şisturile cristaline 
cuarţitice; formarea solurilor azonale de tipul rendzinelor pe rocile calcaroase sau de tipul 
solurilor brune feriiluviale pe materiale vulcanice şi metamorfice acide; 

- Hidrografice: formarea sistemelor hidrografice sub control tectonic sau/şi al 
contactelor litologice; de exemplu sistemul hidrografic al Cernei, a fost condiţionat de evoluţia 
faliei subcrustale Cerna şi a grabenului Cernei. 

 

PÂNZA GETICĂ (DACIDELE MEDIANE) 
 
Dintre unităţile dacidelor mediane, Pânza getică are cea mai întinsă arie de aflorare. 

Pânza getică  s-a conturat ca o mare carapace, constituită din formaţiuni cristaline şi 
depozite sedimentare, şariată peste Autohtonul danubian şi antrenând în frunte Pânza flişului 
de Severin. 

Pânza prezintă două discontinuităţi majore: una în partea de sud-vest, la vest de Olteţ, 
unde eroziunea a fost foarte accentuată, descoperind semifereastra danubiană (în această 
zonă Pânza getică se păstrează ca petice de acoperire) şi între Olt şi Dâmboviţa (în masivul 
Făgăraş, unde a fost acoperită de Pânza supragetică). 

Datorită proceselor de eroziune depozitele sedimentare ale pânzei s-au păstrat doar în 
zonele Reşiţa - Moldova Nouă, Haţeg - Rusca Montană, Vânturariţa şi Bucegi - Piatra 
Craiului – Braşov (Fig. 4). 

 
Din punct de vedere geomorfologic, cele mai multe culmi din Carpaţii Meridionali 

aparţin Unităţii getice: munţii Cozia din grupa Făgăraş, Lotrului, Cibin-Sebeş, partea sudică a 
munţilor Poiana Ruscă, Semenic, Dognecea şi Locva. Tot domeniului getic aparţin şi 
depozitele păstrate sub formă de petice de acoperire Godeanu, Bahna, Mehedinţi şi Vălari. 

 
Stratigrafia 
Stratigrafic, pânza este alcătuită dintr-un soclu cristalin prealpin şi o cuvertură 

sedimentară de vârstă paleozoic superior-mezozoică. 
 
1. Soclul cristalin prealpin 
Cuprinde şisturi mezometamorfice, repartizate grupurilor (seriilor) mezometamorfice de 

Sebeş-Lotru şi Voineşti şi seriilor epimetamorfice de Dăbâca, Miniş şi Leaota. 
 
Şisturi cristaline mezometamorfice 
Seria de Sebeş-Lotru – are o extindere mare în munţii Căpăţânii, Lotrului, Cibin, Sebeş, 

partea centrală şi vestică a Semenicului, jumătatea sudică a munţilor Poiana Ruscă şi în 
peticele de acoperire Godeanu, Bahna şi Mehedinţi. Petrografic include serii masive, 
gnaisice, în care se intercalează amfibolite cu magnetit, micaşisturi, şisturi manganifere, 
cuarţite, lentile de pegmatite şi serpentinite. 

Seria de Voineşti – reprezintă echivalentul stratigrafic al seriei de Sebeş-Lotru, care 
aflorează în Leaota. Petrografic este alcătuită din gnaise, roci amfibolice, cuarţite şi 
micaşituri. Vârsta cristalinului mezometamorfic este considerată Proterozoic mediu. 

 
Şisturi cristaline epimetamorfice 
Acestea apar pe suprafeţe restrânse şi sunt repartizate seriilor cristaline baikalian-

caledoniene de Dăbâca - în M-ţii Poiana Ruscă, Miniş - în M-ţii Semenic şi Leaota - în M-ţii 
Leaota. Litologic, sunt alcătuite dintr-un fond de şisturi şi filite cloritoase, sericitoase şi 
calcare cristaline. 

Cutarea şi metamorfismul cristalinului de grad scăzută, epizonal, s-a produs în 
orogenezele baikaliană şi eventual caledonică timpurie (Paleozoic bazal). 
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Masive de granitoide prehercinice 
În domeniul getic, activitate magmatică a avut o amploare mai mică decât în domeniul 

danubian, astfel încât corpurile de granitoide sunt mai puţine, iar dimensiuni importante au 
numai plutonul Poneasca şi plutonul de la Sicheviţa. Celelalte, precum masivele Buchin, 
Criva, etc. au dimensiuni mici. 

Plutonul Poneasca – se găseşte în partea central-vestică a M-ţilor Semenic, 
concordant în cristalinul de Sebeş-Lotru. Are o lungime de ordinul kilometrilor şi apare în axul 
structurii anticlinale Poneasca. 

Petrografic, este alcătuit din granite cu muscovit şi biotit, granodiorite şi diorite 
cuarţifere. 

Plutonul Sicheviţa – este situat în partea vestică a M-ţilor Almăj şi se întinde din Defileul 
Dunării spre nord, până în Valea Nerei. Străbate cristalinul de Sebeş-Lotru şi este alcătuit din 
granite şi granodiorite. 

 

2.  Cuvertura sedimentară a Pânzei getice 
 
După formarea cristalinului epimetamorfic în ciclurile baikalian-caledonian, domeniul 

getic a evoluat ca arie continentală până în Carboniferul superior, când reintră în circuitul de 
sedimentare. 

În Paleozoicul superior sedimentarea are un caracter molasic, în facies continental-
lacustru. După depunerea formaţiunilor permiene, urmează o nouă fază de exondare pe 
întreaga arie getică extinsă în Triasic (cca. 30 mil. ani). Sedimentarea se reia în Jurasicul 
inferior, după schiţarea zonelor depresionare Reşiţa - Moldova Nouă, Haţeg, Rusca 
Montană, Vânturariţa şi Bucegi - Piatra Craiului - Braşov. 
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Zona Reşiţa - Moldova Nouă 
Este situată în partea de vest a Banatului, extinzându-se pe direcţia nord-sud, între 

localităţile Reşiţa şi Moldova Nouă. Sedimentarul aparţine la două cicluri: unul paleozoic 
superior, interesant din punct de vedere economic prin zăcămintele de cărbuni conţinute şi 
unul alpin, Jurasic inferior- Cretacic inferior, timp în care s-a format o platformă carbonatică 
(Fig. 5). 

 
Fig. 5. Secţiune geologică în zona Reşiţa – Moldova Nouă (după Mutihac, 1990) 

 
Seria paleozoic superioară - a luat naştere în condiţii continental lacustre, depozitele 

fiind de vârstă Carbonifer superior şi Permian inferior. 
În Carbonifer s-au acumulat brecii, conglomerate şi gresii în care se intercalează şisturi 

argiloase cu cărbuni (zăcămintele de la Secu, Lupac). 
În Permianul inferior depozitele sunt formate din argile negre cu intercalaţii de gresii, 

microconglomerate, tufuri şi tufite, în partea inferioară, peste care urmează depozite cu o 
coloraţie predominant roşie, cu conglomerate, gresii şi argile roşii. Coloraţia roşie indică un 
mediu puternic oxidant. 

Seria alpină - după exondarea din Triasic, procesul de sedimentare în această zonă s-a 
reluat în Jurasic inferior (Liasic). Ca şi în domeniul danubian, sedimentarea se desfăşoară în 
intervalul Jurasic inferior - Cretacic mediu(Albian). Spre deosebire de bazinul de sedimentare 
al Carpaţiilor Orientali, aici lipsesc depozitele triasice. 

Jurasicul inferior (Liasic) - este dezvoltat în facies de Gresten (= facies cărbunos, 
stratotipul în Alpi), cu conglomerate, gresii, argilite, strate de cărbuni, şisturi bituminoase şi 
calcare sideritice, însoţite de o bogată floră fosilă. Acumulări de cărbuni explotabili se găsesc 
la Anina şi Doman, la Anina fiind şi încercări de valorificare a şisturilor bituminoase. 

Jurasicul mediu (Dogger) - se instalează condiţii de sedimentare de mare adâncă, 
luând naştere depozite marno-calcaroase. 

Jurasicul superior (Malm) - se continuă sedimentarea de mare adâncă cu marne şi 
calcare noduloase, cu amoniţi, ce amintesc faciesul calcarelor cu acanthicum din Carpaţii 
Orientali (Hăghimaş). 

Cretacicul inferior (Neocomian) - se depun depozite pelagice, marno-calcaroase, peste 
care urmează calcare recifale în facies urgonian. 

Cretacicul mediu - încheie sedimentarea în zona Reşiţa - Moldova Nouă. Depozitele se 
dispun discordant peste cele marno-calcaroase mai vechi, fiind alcătuite din gresii 
glauconitice şi silto-argile. 
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Zona Haţeg 
Zona mărgineşte depresiunea Haţegului, depozitele aflorând în parte sud-vestică a M-

ţilor Şureanu, sudul M-ţilor Retezat, sud-estul M-ţilor Poiana Ruscă. În această zonă 
sedimentarea debutează în Permian şi se menţine până la sfârşitul Cretacicului. 

Sistemul Permian - Jurasic, este asemănător litofacial cu cel din zona Reşiţa - Moldova 
Nouă, cu depozite roşii, peste care urmează sedimentarul în facies de Gersten şi, apoi, o 
sedimente predominant marno-calcaroase (în partea finală a Jurasicului dezvoltându-se o 
platformă carbonatică). 

Cretacicul – acestei perioade îi corespund două momente de evoluţie a bazinului, 
rezultând două serii sedimentare cu caractere distincte: 

Eocretacicul (Berriasian - Apţian) – ciclul sedimentar s-a format în condiţii de stabilitate 
tectonică a bazinului marin, timp în care s-au acumulat depozite exclusiv carbonatice: 
calcare algale, calcare oolitice, calcare masive. La sfârşitul Apţianului zona a fost exondată 
(Apţian-Albian), formându-se un paleorelief carstic în a cărui forme negative s-au format 
bauxite expoatabile. 

Neocretacicul (Cenomanian - Senonian) - în acest interval în bazin se instalează un 
regim de instabilitate tectonică, creindu-se condiţii pentru acumularea unor depozite detritice, 
cu factură de fliş.  S-au acumulat conglomerate, gresii micacee, marno-calcare, calcare, cu 
intercalaţii de material pelitic.  

La sfârşitul Senonianului, zona este exondată datorită diastrofismului laramic, evoluând 
în continuare în condiţii de sedimentare molasice, continental-lacustre. S-au acumulat 
conglomerate, gresii, argile, marne cu o bogată faună continentală de chelonieni, 
crocodilieni, dinosaureni, păsări fosile şi de asemenea cu numeroase impresiuni de plante. 

 
Zona Vânturariţa 
Este situată în partea de sud-est a M-ţilor Căpăţânii. Aici sedimentarea în domeniul 

getic s-a desfăşurat pe întervalul Jurasic mediu (Dogger) - Jurasic superior (Malm). 
Doggerul - include calcare lumaşelice şi calcare roşii stratificate. 
Malmul - înclude marno-calcare cu intercalaţii de silicolite roşii, peste care urmează 

calcare masive, organogene, în facies de Stramberg. 
În zona Vânturariţa se întâlnesc şi depozite cretacice, dar care se dispun discordant 

peste planul de şariaj al Pânzei supragetice şi peste Pânza getică, indicând faptul că 
aparţine altui ciclu de evoluţie bazinală. 

 
Zona Leaota - Bucegi - Braşov 
Sedimentarul din această zonă este asemănător celui din domeniul getic. Corespunde 

geomorfologic cu masivele Leaota, Bucegi, Postăvarul, Piatra Mare, Piatra Craiului şi 
Culoarul Rucăr – Bran - Dragoslavele. Reamintim că unii autori tratează acest compartiment 
ca făcând parte din Carpaţii Orientali. 

Spre deosebire de zonele getice vestice aici lipsesc depozitele paleozoice, 
sedimentarea în zonele Codlea, Cristian şi Vulcan debutând din Triasic. Sedimentarul s-a 
format în două cicluri: ciclul preaustric, Triasic - Apţian şi ciclul postaustric, Albian - Senonian 
(Fig. 6). 

Ciclul Triasic - Apţian (preaustric) 
Triasicul - este prezent în masivele Codlea, Cristian şi Vulcan şi lipseşte în Bucegi şi 

Piatra Craiului. Este alcătuit în bază din conglomerate şi gresii peste care urmează faciesuri 
calcaroase (calcare, dolomite, şisturi calcaroase, calcare noduloase, calcare negre 
bituminoase). 

Jurasicul inferior (Liasic) - se caracterizează printr-o alternanţă de depozite în faciesul 
de Gresten continental-lacustru, paralic (cu cărbuni), cu depozite marine. S-au acumulat în 
zona Codlea - Cristian. 

Jurasic mediu (Dogger) - Apţian - sedimentarea este prezentă pe întreaga suprafaţă a 
zonei, în masivele Bucegi, Piatra Craiului, Codlea, Vulcan, Tâmpa, Postăvaru şi Piatra Mare. 
Aceasta începe cu calcare grezoase oolitice, peste care se dispun Jaspuri şi radiolarite. În 
continuare urmează calcare noduloase roşii, foarte bogate în amoniţi (= strate cu 
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acanthicum), peste care urmează calcare organogene masive, în facies de Stramberg. 
Relieful pricipalelor masive amintite, este edificat pe calcarele masive de tip Stramberg. În 
zona Dâmbovicioarei şi împrejurimile Braşovului, ciclul se încheie cu marne cu amoniţi şi 
calcare în facies urgonian. 

 

 
Fig. 6. Coloanele litostratigrafice ale sedimentarului din domeniul Bucegi - Piatra Craiului 

(după Mutihac et al., 2003) 

 
Ciclul Albian - Senonian (postaustric) 
La sfârşitul Apţianului se produce exondarea zonei ca urmare a efectelor tectogenezei 

austrice, după care a urmat o transgresiunea marină în Albian, zona reintrând în procesul de 
sedimentare. 

Albian - datorită înălţărilor austrice, în zonele marginale bazinului de sedimentare 
rezultă un relief viguros, cu o reţea hidrografică scurtă şi cu o mare capacitete de transport, 
ceea ce a determinat acumularea unei stive groase de depozite, predominant ruditice, 
denumite conglomerate de Bucegi. Grosimea acestora este de cca. 2000 m şi sunt 
alcătuite din fragmentele rocilor mai vechi: roci cristaline, jaspuri, însă predomină 
fragmentele de calcare de tip Stramberg, ceea ce la conferă caracterul de conglomerate 
calcaroase. 

Cenomanian - Senonian 
Acest ciclu sedimentar se instalează după mişcările austrice, fiind alcătuit din depozite 

molasice care alternează cu depozite marine pelagice: gresii, conglomerate, argile şi marno-
calcare. 
 

Tectonica 
 
Structogeneza Pânzei getice s-a realizat în două faze tectogenetice: prima fază getică 

şi a doua fază getică. 
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Prima fază getică – se datoreşte mişcărilor austrice din Apţian. Acum are loc formarea 
stucturii interne şi avansarea domeniului getic peste fosa riftului extern a Severinului.  

 

 
Fig. 7. Secţiune geologică Piatra Craiului - Valea Prahovei (după Mutihac et al., 2003) 

 
Se formează structura cutată, cute sinclinale şi anticlinale largi sau de tip solzi şi 

digitaţiile frontale ale pânzei (digitaţia Holbav). În zona Moldova Nouă s-a format un sistem 
de cute falii, cu o uşoară vergenţă sud-estică. 

Zona Leaota - Bucegi - Piatra Craiului prezintă o zonă mediană anticlinală, constituită 
din cristalinul de Leaota, care separă spre vest sinclinalul Piatra Craiului şi spre est 
sinclinalul Bucegi, cu umplutură sedimentară. Culoarul Dâmbovicioarei se grefează pe o 
litologie cu calcare urgoniene masive şi depozite grezo-conglomeratice cenomaniene, cu un 
comportament casant, ceea ce a determinat dezvoltarea unui sistem important de falii (Fig. 
7). 

 
A doua fază getică - are loc în Senonian, când are loc şariajul laramic al domeniului 

getic peste domeniul danubian, purtând în bază pânza flişului de Severin. 
În acest fel, şariajul petrecut în tectogeneza laramică din Senonian a condus la 

individualizarea Pânzei getice ca unitate tectonică majoră a Carpaţilor Meridionali. 
 

PÂNZELE SUPRAGETICE (DACIDELE MEDIANE) 
 
Pânza getică suportă la rândul ei şariajul unor volume de roci metamorfice şi 

sedimentare, care au luat naştere într-o zonă mai internă faţă de domeniul getic, formând 
pânzele supragetice. 

Acestea aflorează în vestul M-ţilor Banatului, în jumătatea nordică a M-ţilor Poiana 
Ruscă şi în  M-ţii Făgăraş. Sunt alcătuite din formaţiuni cristaline prealpine şi depozite 
sedimentare paleozoic superioare şi mezozoice, subţiri, cu multe lacune. Raritatea 
aflorimentelor cu depozite sedimentare supragetice, se datoreşte eroziunii puternice pe care 
au suferit-o unităţile superioare din Carpaţii Meridionali în Terţiar (Fig. 8). 
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Stratigrafia 
 
Şisturile cristaline pot fi repartizate la două mari cicluri de sedimentare şi metamorfism: 

ciclul prehercinic şi ciclul hercinic. 
 
1. Şisturi cristaline  prehercinic 
Formaţiunile cristalofiliene supragetice se grupează în două categorii: formaţiuni 

mezometamorfice şi formaţiuni epimetamorfice. 
Formaţiuni cristaline mezometamorfice - sunt conturate în M-ţii Făgăraş, Dognecea şi 

Locva. Acestea au fost descrise sub denumiri locale, drept serii sau formaţiuni, în funcţie de 
autori. 

În M-ţii Făgăraş s-au separat seriile/formaţiunile de Cumpăna-Holbav, Şerbota şi 
Făgăraş. Sunt alcătuite din gnaise şi paragnaise, micaşisturi şi şisturi amfibolice, micacee, 
sericitoase, cloritoase, sericito-cloritoase. 

În munţii Dognecea şi Locva se găseşte cristalinul de Bocşiţa-Drimoxa, constituit din 
paragnaise micacee, şisturi micacee şi amfibolite. 

Formaţiuni cristaline epimetamorfice – grupa şisturilor epizonale este slab reprezentată. 
S-au conturat în partea nord-vestică a M-ţilor Făgăraş, fiind descris drept seria de Poiana 
Neamţului. Este alcătuită din şisturi cuarţitice-sericitoase, şisturi grafitoase, şisturi verzi, 
calcare cristaline şi şisturi sericito-cloritoase. Vârsta este Proterozoic terminal. 

Acivitatea magmatică în domeniul supragetic a fost foarte restrânsă. Se cunoaşte un 
singur corp intrus în cristalinul de Cumpăna-Holbav din M-ţii Făgăraş, denumit masivul de 
granitoide Bârsa Fierului. Este un corp cu o lungime de 10 Km şi o lăţime de 1 Km, format 
din diorite, granodiorite şi granite. 

 
3. Şisturi cristaline hercinice 
Şisturile cristaline hercinice sunt epimetamorfice şi au o largă dezvoltare, formând 

aproape în întregime M-ţii Locva, o parte importantă din M-ţii Dognecea şi jumătatea nordică 
a M-ţilor Poiana Ruscă. Acestea au luat naştere în intervalul Ordovician-Carbonifer inferior. 

În M-ţii Poiana Ruscă s-au format în ordine cronostratigrafică seriile de Bătrâna, 
Govăjdia, Ghelari şi Padeş. Sunt alcătuite din şisturi terigene de epizonă (şisturi grafitoase, 
cloritoase, sericito-cloritoase, etc.), calcare şi dolomite cristaline. În Formaţiunea vulcanogen-
sedimentară cu şisturi sericito-grafitoase şi şisturi verzi, din baza seriei de Ghelari, sunt 
cantonate zăcămintele de fier de la Teliuc şi Ghelari, constituite din ankerit şi siderit, iar din 
Formaţiunea superioară carbonatică se exploatează marmura de Ruşchiţa. 

În munţii Locvei şi Dognecea cristalinul epizonal, hercinic, este repartizat la mai multe 
serii (de Locva, de Leşcoviţa, de Valea Carasului) alcătuite din roci care au rezultat prin 
metamorfozarea unor materiale terigene (şisturi cloritoase, sericitoase, cuarţitice) şi 
vulcanogen-sedimentare (metadiorite, metadacite, metagabrouri, roci porfirogene). 

 
4. Învelişul sedimentar 
 
Spre deosebire de sedimentarul getic sau danubian, sedimentarul supragetic deşi este 

alcătuit din depozite carbonifer-senoniene, acestea sunt dezvoltate în succesiune lacunară, 
discontinuă şi cu grosimi mici. Sunt reprezentate de roci carbonatice şi subordonat detritice. 

Se deosebeşte ca şi în cazul domeniului getic un sedimentar preparoxismal şi unul 
postparoxismal. 
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Tectonica 
 
Unităţile supragetice, ca şi cele getice, au suferit două momente de tectogeneză: primul 

contemporan cu prima fază getică (Apţian - austric) şi al doilea cu a doua fază getică 
(Senonian - laramic). Spre deosebire însă de cele getice, în care caz principala deplasare 
s-a realizat în faza a doua, şariajele supragetice au avut cea mai importantă deplasare în 
prima fază, când s-au pus în loc în cea mai mare parte unităţile supragetice. 

 

2. DOMENIUL FLIŞULUI 
 
Pânza de Severin (dacide externe) 
Corespondentul Pânzei de Ceahlău în Carpaţii Meridionali este pânza de Severin. Ea 

reprezintă Dacidele externe, fiind situată între Pânza getică (Dacidele mediane) şi Autohtonul 
danubian (Dacidele marginale). Dezvoltarea cea mai importantă o are între Dunăre şi Motru, 
în M-ţii Mehedinţi. 

Este situată deasupra formaţiunilor cretacice ale Unităţii danubiene şi suportă tectonic, 
cristalinul getic. Formaţiuni ce aparţin Pânzei de Severin se mai găsesc în baza Pânzei 
getice de la Polovraci, în M-ţii Lotrului şi în bazinul Jiului de Vest (Fig. 9). 

Stratigrafic, pânza este alcătuită dintr-un complex ofiolitic (peridotite, gabrouri, dolerite, 
bazalte, tufuri) şi un complex sedimentar similar cu Formaţiunea de Sinaia din flişul de 
Ceahlău al Carpaţilor Orientali. 

Din punct de vedere tectonic a evoluat solidar cu domeniile getic şi danubian, în fazele 
getice legate de tectogenezele austrice (Apţian) şi laramice (Senonian).  
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3. DOMENIUL DE MOLASĂ 
 

PÂNZA SUBCARPATICĂ (MOLASA GETICĂ = DEPRESIUNEA GETICĂ) 
 
Evoluţia zonei de molasă la vest de Dâmboviţa comportă diferenţe de ordin geotectonic 

şi cronostratigrafic faţă de sectorul estic şi nordic al Carpaţilor Orientali. 
La vest de Dâmboviţa, în sudul Carpaţilor Meridionali, moldavidele flişului oriental se 

efilează şi dispar. După şariajele dacidice (austrice şi laramice) domeniul subcarpatic devine 
încă din Paleogen domeniul de avanfosă, în care se acumulează depozitele de molasă. 

În structura actuală acest domeniu se suprapune peste ceea ce este cunoscut drept 
Depresiunea getică. Se întinde din est, de la Valea Târgului, până la Dunăre. Spre sud vine 
în contact cu Platforma Valahă, de-a lungul faliei pericarpatice. Aceasta este acoperită de 
sedimentele sarmato-pliocene, însă a fost interceptată cu foraje (la Mitrofani, Spineni) sau 
detectată geofizic, pe aliniamentul: Găieşti - nord Drăgăşani – Bibeşti - Strehaia - Turnu 
Severin (Fig. 10). 

Pe depozitele molasei getice, geomorfologic se suprapun Subcarpaţii getici şi parţial 
Podişul getic. 
 

1. Stratigrafia 
 
Afundarea părţii externe, sudice, a dacidelor marginale şi încărcătura realizată de 

şariajele cretacice pe marginea vorlandului, a determinat formarea avanfosei pe un 
fundament mixt: de origine carpatică în nord şi de origine moesică în sud. 

Formaţiunile sedimentare ale Depresiunii getice s-au acumulat peste acest fundament, 
începând din Paleogen. Domeniul a funcţionat ca avanfosa sud-carpatică, până la sfârşitul 
Pliocenului. În acest interval s-au acumulat depozite molasice, în care ponderea o au 
depozitele rudito-arenitice (conglomeratice şi grezoase). La acestea se mai adaugă 
evaporite, calcare, cărbuni şi roci piroclastitice. Sedimentele s-au acumulat în faciesuri de tip 
litoral-neritic, grosiere şi calcaroase recifale, alături de cele de tip pelagic, arenito-pelitice. 
Sursa majoră de alimentare cu material terigen a constituit-o aria carpatică, însă într-o 
oarecare măsură bazinul a fost alimentat şi din părţile sudice, platformice. 

Sedimentarea a fost întreruptă de mişcările stirice vechi, din Burdigalian şi de cele 
moldavice din Volhinian. În consecinţă coloana sedimentară a Depresiunii getice s-a format 
în trei cicluri de sedimentare: Paleogen - Burdigalian inferior; Burdigalian superior - 
Volhinian inferior;  Basarabian – Pliocen (Fig.11). 

 
1.1. Ciclul de sedimentare Paleogen - Burdigalian inferior 
Sedimentarea începe în Eocen şi continuă pe parcursul Oligocenului şi Miocenului 

inferior. 
Eocenul - este transgresiv peste depozite cretacice ale fundamentului, fie direct peste 

şisturile cristaline ale acestuia. Depozitele s-au acumulat într-un facies litoral-neritic, 
conglomeratic, spre ţărmul carpatic (conglomerate, gresii şi marne) şi un facies pelagic, 
grezo-marno-argilos, spre sud. 

Oligocenul - se dezvoltă sub trei litofaciesuri: un facies litoral (grezo-conglomeratic, cu 
intercalaţii de marne şi argile bituminoase), spre rama muntoasă; un facies neritic (grezo-
nisipos, cu intercalţii marno-argiloase, negre), într-o poziţie intermediară; şi un facies pelagic 
(marno-argilos, cenuşiu-negricios), în regiunea sudică dintre Olt şi Olteţ. 

Acvitanian - Burdigalian inferior - reprezintă un moment regresiv, care încheie 
sedimentarea primului ciclu. Debutează cu conglomerate, peste care urmează secvenţe 
grezo-marnoase, micacee, închise la culoare şi intercalaţii subţiri de anhidrite şi lame de 
sare. 

După depunerea acestor sedimente se manifestă tectogeneza stirică, care exondează 
zona, ducând la întreruperea acumulării depozitelor de molasă. 
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Fig. 11. Coloana stratigrafică în Pânza Subcarpatică getică (Mutihac, 1990) 

  
1.2. Ciclul de sedimentare Burdigalian superior - Volhinian 
Burdigalianul superior - se dezvoltă în două faciesuri: litoral-neritic şi pelagic. Este 

alcătuit pe rama nordică din depozite predominant conglomeratice, cu intercalaţii nisiposae şi 
marne negre, iar spre sud raportul se schimbă, materialul devenind predominant arenitic, cu 
o coloraţie uneori roşie a rocilor marno-argiloase. 
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Badenianul - este reprezentat pe marginea bazinului de un facies grosier (cu 
conglomerate, gresii şi marno-calcare) şi spre larg, de un facies cu o dezvoltare completă a 
coloanei litologice a Badenianului. 

S-au separat patru formaţiuni litologice: Formaţiunea marnelor cu globigerine; 
Formaţiunea saliferă; Formaţiunea şisturilor cu radiolari; Formaţiunea marnelor cu Spiratella. 

Buglovian - Volhinian inferior - este alcătuit dintr-o alternanţă de gresii calcaroase, în 
care se intercalează şi marne, cu care se încheie acest ciclul de sedimentare. 

După depunerea acestor roci s-a manifestat tectogeneza moldavică, în care se 
produce şariajul depozitelor peste domeniul sudic de platformă. 

 
1.3. Ciclul de sedimentare Basarabian - Pliocen 
După mişcările moldavice, Depresiunea getică a avut o evoluţie comună cu Platforma 

Valahă, motiv pentru care trasarea limitei dintre depozitele de platformă şi avanfosă este 
arbitrară. 

Basarabian-Chersonianul - este transgresiv, la vest de Horezu venind în contact direct 
cu fundamentul carpatic. Se dezvoltă în faciesuri grosiere şi faciesuri calcaroase recifale, pe 
rama cristalino-mezozoică şi grezo-marnoase, în partea sudică. 

Meoţian - Ponţian – se dezvoltă în facies continental-lacustru,  cu nisipuri, gresii, argile 
şi cărbuni. 

Pliocenul – se dezvoltă într-un facies argilo-nisipos, cu intercalaţii de cărbuni. La partea 
superioară se dezvoltă Formaţiunea de Cândeşti, peste care urmează Formaţiunea de 
Frăteşti, de vârstă Pleistocen inferior. 

 

 
Fig. 12. Secţiune geologică prin Pânza subcarpatică (după Mutihac et al., 2003) 

 

2. Tectonica 
Aranjamentul structural al molasei getice s-a realizat în mişcările stirice veche şi nouă, 

însă efectele majore se datoresc tectogenezei moldavice (Fig. 12). Structura cutată poate fi 
observată la zi între Olt şi Olteţ, în structura anticlinală Govora - Slătioara. În ax se dezvoltă 
depozitele conglomeratice burdigaliene, structura având o extensiune pe direcţia est-vest, pe 
mai mulţi kilometri. La nord se conturează sinclinalul Horezu, cu depozite sarmaţiene în ax. 
Spre est, între Ocnele Mari şi sud Râmnicul Vâlcea s-a format o structură anticlinală, urmată 
la nord de sinclinalul Râmnicu Vâlcea, cu depozite sarmaţiene în ax. În partea de vest apare 
la zi axul anticlinalului Săcel-Gorj, cu conglomerate eocene. 

După mişcările moldave, mişcările valahe au avut efecte reduse, în principal în 
zona curburii carpatice. Mişcările neotectonice din Cuaternar au determinat 
realizarea morfostructurilor actuale. 
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IV. OROGENUL MUNŢILOR APUSENI 
Notă: Material privitor la acest subcapitol a fost preluat din Mutihac et al. (2003) (Geologia 
României – manual). PENTRU FACILITAREA ÎNVĂȚĂRII FOLOSIȚI ȘI PREZENTĂRILE ÎN 
FORMAT PPT. 

(1) APUSENII SIALICI (NORDICI), (2) APUSENII SIMATICI (SUDICI), 

(3) DEPRESIUNILE INTERNE 

 

(din Mutihac și Ionesi, 1974)  
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ANEXE 

*MATERIALE CARTOGRAFICE SINTETICE PENTRU A FACILITA 

ÎNȚELEGEREA STRUCTURII OROGENULUI MUNȚILOR APUSENI 

**PENTRU A PUTEA FOLOSII MATERIALELE CARTOGRAFICE FOLOSIȚI ȘI 

PREZENTĂRILE PPT 

  



JURAVLE DORU-TOADER GEOLOGIA ROMÂNIEI – VOL. II OROGENUL CARPATIC 

220 

 

  



JURAVLE DORU-TOADER GEOLOGIA ROMÂNIEI – VOL. II OROGENUL CARPATIC 

221 

 

  



JURAVLE DORU-TOADER GEOLOGIA ROMÂNIEI – VOL. II OROGENUL CARPATIC 

222 

 

 

 

  



JURAVLE DORU-TOADER GEOLOGIA ROMÂNIEI – VOL. II OROGENUL CARPATIC 

223 

 

 

  



JURAVLE DORU-TOADER GEOLOGIA ROMÂNIEI – VOL. II OROGENUL CARPATIC 

224 

 

 

 

 

  



JURAVLE DORU-TOADER GEOLOGIA ROMÂNIEI – VOL. II OROGENUL CARPATIC 

225 

 

SEDIMENTARUL APUSENILOR NORDICI (SIALICI) 

 

2. SEDIMENTARUL APUSENILOR SUDICI (SIMATICI) 
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V. BAZINELE MOLASICE POSTTECTONICE 
[(Notă: Material privitor la acest subcapitol a fost preluat din Mutihac et al. (2003) (Geologia 
României – manual)]  
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VI. CUATERNARUL 
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