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Rezumat. Prezenta lucrare iși propune analiza particularităților sistemului petrolifer al 
Bazinului Panonian mai ales din punct de vedere al condițiilor de formare a 
hidrocarburilor a tipurilor de fluide generate (țiței,condensat,gaze) cât și sublinierea 
specificității rezervoarelor naturale din arealul cercetat. Sistemul petrolifer instrument 
modern de evaluare a arealelor cercetate pentru hidrocarburi înglobează totalitatea 
condițiilor, formațiuni geologice(roci) procese și evoluția spațio-temporală a acestora 
astfel că permita o justă evaluarer a potențialului petrolifer cât ți a formării zăcămintelor. 
Bazinul Panonian (sectorul romanesc) este pozițiuonat în partea de vest a Romaniei și 
reprezintă terminația estică a accestuia. Este un bazin poliistoric cu mai multe etape 
evolutive iar ceea ce interesează în mod special, fiind sursa principală a hidro-
carburilor/zăcămintelor esteultimul ciclu tectono-sedimentar respectiv seria neogenă 
corespunzând intervalului Badenian-Actual. Aranjamentul tectonic este caracterizat de 
existența unor creste ale fundamentului preneogen între care s-au depus sedimentele 
mio-pliocene. Acestea au fost maturate rapid,datorită gradientului geotermic ridicat, au 
generat tipuri extrem de diferite de hidrocarburi ce au migrat în mod diferențiat atât pe 
verticală cât și în suprafață. Contactul la discordanță cu seriile anterioare a dus la 
formarea de zăcăminte și în depozitele mai vechi decât roca sursă (Neogenă) până la 
nivelul fundamantului cristalin. Capcanele sunt diverse și mai ales de tip combinat 
îmbinând elemente structurale,strtatigrafice și litologice. Așa cum se poate vedea și din 
harta repartiției tipurilor de petrol pe zăcăminte,și în cadrul zăcămintelor Sistemul 
petrolifer Panonian poate fi descris ca un mozaic de structuri, zăcăminte și tipuri de 
hidrocarburi dictat de evoluția tectono-sedimetară și termală a bazinului. 
 
Cuvinte cheie: Sistem Petrolifer, capcane, generare, gradient termic, zăcăminte 
combinate, tipuri de petrol. 

INTRODUCERE 

Cercetarea şi exploatarea zăcămintelor de petrol în Romania are o lungă 
tradiţie, de peste 150 de ani, perioadă în care s-au realizat progrese substanţiale, am 
putea spune chiar uluitoare, în stiinţă şi tehnologie şi care bineînţeles că s-au 
reflectat şi în acest domeniu. 

Primele modele ale structurilor/zăcămintelor de petrol s-au bazat pe date 
geologice de suprafaţă şi din foraje. Ulterior coroborarea acestora cu datele geofizicii 
aplicate (prospecţiuni geofizice şi geofizică de sondă) au dus la o mai bună 
înţelegere, respectiv caracterizare, a structurilor studiate. 
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Spre deosebire de bazinele petrolifere „clasice” bazinul Panonian prezintă o 
serie de particularități demne de a fi relevate. Dintre acestea putem să evidențiem 
rezervoare naturale formate din roci magmatice și metamorfice, generarea termică 
timpurie a hidrocarburilor capcane subtile etc. 

Pentru o analiză realistă a complexității evoluției geologice si a formării 
zăcămintelor am apelat la o abordare globală bazată pe analiza sistemului petrolifer 
Panonian. 

SISTEMUL PETROLIFER 

În prezent sistemul petrolifer este considerat ca acel complex sedimentar 
dintr-un bazin petrolifer care conține o rocă sursă activă şi toate acumulările de pe-
trol legate genetic de aceasta, cantonate în rezervoare naturale datorită existenţei 
ecranelor (seal) şi capcanelor. Acest concept înclude toate elementele esenţiale de 
natură litologică, procesele de generare/acumulare şi aranjamentele/capcanele ce 
condiţionează formarea acumulărilor. 

Pentru un sistem petrolifer sunt importante trei caracteristici: 
● extinderea în suprafaţă; 
● intervalul stratigafic – stiva de roci în care este cantonat; 
● secvenţialitatea proceselor de generare/migrare/acumulare. 
Momentul critic sau, mai adecvat, intervalul critic, este intervalul de timp care 

marchează generarea migrarea şi acumularea celor mai multe hidrocarburi dintr-un 
sistem petrolifer, adică intervalul de timp în care procesele constituirii sistemului au 
avut maximă intensitate şi eficienţă. 

Relaţia temporală dintre elementele şi procesele esenţiale ale sistemului se 
reprezintă printr-un grafic ce avidenţiază istoricul de formare/îngropare a sedi-
mentelor, intrarea în fereastra de petrol şi existenţa sau nu a capcanei 

BAZINUL PANONIAN 

Sectorul romanesc al Depresiunii Pannonice, situat in partea de vest a Romaniei, 
se suprapune, din punct de vedere geografic, peste partea estică a unității cunoscute 
sub denumirea de „Dealurile și Cimpia Banatului și Crișanei“ (Geografia României, 
ed. 1992).  

De la est spre vest, de la periferia muntilor, s-au separat mai multe sub-
unitati:dealurile Piemontane, depresiunile interdeluroase numite și "golfuri de cimpie" 
și câmpia Banatului și Crisanei 

Pentru studierea succesiunii stratigrafice a sectorului romanesc al Depresiunii 
Pannonice, este necesara precizarea cadrului geologic regional (fig. 2). Zona studiata 
apartine sectorului estic al Depresiunii Pannonice. Aria a fost consolidată în urma mai 
multor cicluri orogenice. 



 

 

   
 
 Fig 1. Cadrul geografic al Sectorului Romanesc  Fig. 2. Încadrarea tectonică regională . 
 al Bazinului Panonian. 
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La sfârșitul orogenezei alpine, diversele unități formau un bloc eterogen, care 
a fost afectat de mișcarile neogene cu caracter predominant disjunctiv, conducind in 
final la formarea unei marii depresiuni intramontane. Subsidenta depresiunii a fost 
diferentiata, in timp și spatiu, evidențiindu-se mai multe microbazine, divers 
orientate, cu rate de subsidență în general ridicate. 

Procesul a fost insotit de activitate vulcanica intensa, mai ales in partea de nord a 
Depresiunii Pannonice, in Carpatii Orientali și in Muntii Apuseni. Vulcanismul a fost 
de tip intermediar-bazic. 

Considerând arealul ca aparținând unui bazin poliistoric formatiunile proprii 
Depresiunii Pannonice sint de virsta neogena, formatiunile mai vechi apartinind 
subasmentului acesteia, respectiv diferitelor elemente ale sistemului alpino-carpatic 
cutate sau tabulare. 

In subasmentul Depresiunii Pannonice, se regaseste prelungirea spre vest a 
elementelor structurale carpatice, apartinind Autohtonului de Bihor, Sistemului 
Pinzelor de Codru și Pinzei Supragetice, acoperite de formatiuni apartinind mai 
multor cicluri sedimentare. 

Se pot identifica: 
● fundamentul propriu-zis, constituit din roci metamorfice cu intruziuni 

imagmatice; 
● invelisul sedimentar preneozoic, constituit din mai multe cicluri sedimen-

tare aparținând intervalulul Permian-Cretacic; 
● invelisul sedimentar neozoic-cuaternar, la rindul sau constituit din mai 

multe cicluri sedimentare: 
o eocen; 
o miocen inferior; 
o badenian-sarmatian, meotian- cuaternar,cu aport de material vulcanic. 

CONDIȚIILE DE FORMARE A ZACAMINTELOR  
DE HIDROCARBURI 

Bazinul Panonian a avut o evolutie complexa generata de existenta mai 
multor cicluri teconice caracterizate de episoade extensionale si compresionale. 

Existenta zacamantelor de hidrocarburi este legata de ultimul ciclu de evolutie – 
Neogen, cand au fost genrate, au migrat si s-au acumulat importante cantitati de 
hidrocarburi 

In Bazinul Panonian generarea hidrocarburilor si formarea zacamintelor este 
legată de evoluția Sistemului petrolier Pannonic - miocen (badenian-pontian), efectiv 
termogen (Morariu 1999, Tulucan 2001). Acumularile de hidrocarburi sunt diferite atat 
din punct de vedere al susbstantelor continute cat si al tipurilor de capcane (combinate) 

Pentru acest sistem petrolier au fost analizate urmatoarele caracteristici: 
localizarea, roca sursa, principala faza de oleogeneza, rezervoarele, migratia, capcanele, 
zacamintele asociate. 
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Localizarea. Sistemul petrolier Pannonian - miocen are o dezvoltare larga, 
ocupind partea vestica a Romaniei și extinzindu-se spre vest, in Ungaria, Serbia, 
Austria, Cehia, suprapunindu-se integral peste bazinul sedimentar al marii Depresiuni 
Pannonice. In figura de mai jos sunt prezentate principalele catacteristici tectono-
sedimentare ale sistemului petrolifer Panonian. 

 

 
 

Fig. 3. Reprezentare schematic a sistemului petrolifer Panonian. 
 

Roca sursa. Pe baza studiilor geochimice efectuate atât pe teritoriul Romaniei, cit 
și in alte zone din Depresiunea Pannonica s-au identificat ca principale roci sursă 
pelitele Neogene(Badenian,Sarmațian,Ponțian). 

Pentru sectorul romanesc al Depresiunii Pannonice, analizele efectate asupra 
unor eșantioane de roci badeniene, sarmatiene și pontiene, au aratat ca acestea 
contin substata organica reprezentata printr-un amestec de kerogen de tip II și III, 
iar valorile TOC (actual) sunt în jurul a 1% 

Pentru teritoriul romanesc al Depresiunii Pannonice au fost executate modelări, 
care au permis determinarea ratei de subsidență a bazinului 

Au mai existat unele modelari, care au confirmat faptul ca rocile badeniene și 
sarmatiene s-au aflat In faza de generare a petrolului, la adâncimi mai mari de 1800 - 
2000m, iar cele ponțiene, la adâncimi mai mari de 3000m. 

Principalele roci sursa potentiale sint cele badeniene și sarmațiene, In timp ce 
rocile sursa potentiale pontiene slnt subordonate. Totodata se observa prelungirea 
spre vest a bazinelor generatoare, in sensul creșterii adâncimii de ingropare și a 
grosimii rocilor generatoare. 

Ca o remarca generala, trebuie precizat ca rata de transformare a kerogenului 
variaza cu timpul și temperatura, conform relațiilor TTI - Lopatin/Waples fapt - ce 
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a condus la o maturare mai rapida a acestuia In Depresiunea Pannonica, In comparatie 
cu alte bazine sedimentare, datorita gradientului geotemic anomal pozitiv. 

 

Rezervoarele. Acumularea hidrocarburilor in sistemul petrolier termogen 
pannonic s-a realizat în rezervoare de diferite vârste, incepând de la proterozoic 
pâna la pontian. 

Analiza statistica a capcanelor effective (Tulucan 2001) arata ca ponderea 
rezervoarelor este diferită. Astfel, dupa numarul capcanelor efective, rezervoarele 
se repartizeaza astfel 

● rezervoare pontiene - 36%; 
● rezervoare badeniene și sarmatiene-33% 
● rezervoare In fundament-25%; 
● rezervoare cretacice- 3%; 
● altele- 3%. 
Dupa ponderea resurselor pe care Ie cantoneaza; este urmatoarea distributie 
● rezervoare pontiene - 52%; 
● rezervoare badeniene și sarmatiene-30% 
● rezervoare in fundament-10%; 
● rezervoare cretacice- 1%; 
● altele- 7%. 
Dupa cum se poate observa, rezervoarele slnt dezvoltate preferential în 

formatiunile miocen și fundament, și numai accidental in cretacic. 
Rezervoarele din fundament sint reprezentate prin roci metamortice și 

magmatice, fisurate. Valorile porozitatii și permeabilitatii variaza in limite foarte 
largi, fiind dependente de gradul de fisurare și alterare al rocilor. Sint frecvente 
situatiile in care mineralele de neoformatie colmateaza fisurile, dezvoltind la 
suprafata fundamentului o zona compacta cu grosimi de ordinul metrilor, sau chiar 
mai mult, care a jucat rolul de ecran protector al capcanei. 

În general, porozitatea rezervorului fisurat in capcanele efective, variaza intre 
2și 10%, iar permeabilitatea variaza intre 5 și 120 mD. 

Rezervoarele din badenian și sarmatian sint de tip detritic și carbonatic. 
Rezervoarele de tip detritic sunt reprezentate prin depozite deltaice, conuri 

aluvionare submerse, turbiditice etc. Prezinta porozitati intre 10 și 25% și permeabilitati 
intre 10 și 250mD. 

Rezervoarele de tip carbonatic sint constituite din calcare recifale, lumachelice, 
cu frecvente variatii laterale. Prezinta atât porozitate primara, cât și secundara 
(porozitate matriceala și fisurala) cu valori de 20-25%. Permeabilitatea este deasemeni 
foarte buna, ajungind pina la 250 mD. 

Rezervoarele din pontian sint de asemenea de tip detritic și carbonatic. 
Rezervoarele de tip detritic sint constituite in depozite de tip fluvial-deltaic, cu bune 
proprietati colectoare (porozitate 15-25%, permeabilitate 10-350 mD). 

Rezervoarele de tip carbonatic sint reprezentate prin marnocalcare (depozite 
de precipitatie chi mica) ale caror proprietati variaza foarte mult, atit in plan 
orizontal cit §i vertical (porozitate 10-25%, permeabilitate 5-30mD). 



PARTICULARITATI ALE SISTEMUL PETROLIFER AL BAZINULUI PANONIAN  207 

 

Oleogeneza. Generarea hidrocarburilor a inceput in miocenul superior (7-5 Ma) și 
continua și acum. Gradientul geotermic ridicat al zonei – 4,5 la 7 grade Celsius/100 m a 
condus la accelerarea proceselor de generare a hidrocarburilor. 

O discutie separata ar putea suscita cretacicul superior dezvoltat in facies de 
fliș, la care expunerea subaeriană îndelungată a dus la distrugerea eventualelor surse 
de hidrocarburi. 

 

Migrarea. Având in vedere distributia rocilor sursa potentiale și cea a 
capcanelor efective,se poate aprecia ca migratia hidrocarburilor s-a realizat in doua 
etape, și anume: 

● migratie primara laterala și verticala, pe distante scurte, care adeseori nu a 
condus la segregarea pe vertical a a hidrocarburilor (zacamintele Turnu, Chișlaz 
etc.), lucru favorizat și de proprietatile slabe ale colectorului; 

● migratie secundara, laterala ascendenta, pe distante medii. 
 

 
 

Fig. 4. Schiță tectonică a Bazinului Panonian cu principalele tipuri de capcane  
(după Kocai și Pogacsas, 1991). 

 

Capcanele. Bazinul Panonian este caracterizat de existența unei mari diversită 
și a capcanelor. Acestea pot fi: 

● structurale, legate de existența cutelor anticlinale faliate sau nu care acoperă 
discordant subasmentul cristalin si/sau sedimentar anteneogen; 

● stratigrafice legate de inchiderea rezervoarelor pe discordanțele din coloana 
stratigrafică; 

● litologice, legate de efilări, argilizări și diagenizări (ale fundamentului crista-
lin); 

● paleogeografice; 
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● hidrodinamice; 
● combinate. 
 

Zacamintele asociate. Se cunosc zacaminte de titei, cu și fara gaze asociate, 
zacaminte de gaze libereși zacaminte de gaz-condensat. De asemenea sunt prezente 
și acumulări de gaze endogene – dioxid ce carbon, monocomponente sau in ameste 
cu hidrocarburi. Neunuformitatea rezervoarelor, pe orizontala si pe verticala face ca 
forma,dimensiunile si cantitatea de hidrocarburi din zacamante sa fie dificil de 
evaluat cu exactitate 

 

Structuri petrolifere. În cadrul sectorului romanaesc al Bazinului Pannonian 
au fost puse în evidență mai multe structuri petrolifere repartiția acestora fiind 
prezentată în figura de mai jos. 

 

 
 

Fig. 5. Structurile  petrogazeifere  şi  gazeifere  din  Bazinul Panonian (după Beca și Prodan): 
1 – Sînmartin; 2 – Calacea; 3 – Satchinez; 4 – Şandra; 5 – Variaş; 6 – Tomnatec; 7 – Teremia Mare;  
8 – Cherestur-Sud; 9 – Cherestur; 10 – Cherestur-Nord; 11 – Pordeanu; 12 – Turnu; 13 – Sîntana;  
14 – Borş; 15 – Mihai Bravu; 16 – Ciocaia; 17 – Sîniob; 18 – Suplacu de Barcău; 19 – Săcuieni;  

20 – Abrămuţ; 21 – Curtuiuşeni; 22 – Pişcolt; 23 – Moftinu Mare; 24 – Mădăraş; 25 – Cărei;  
26 – Viişoara; 27 – Biled; 28 – Nădlac; 29 – Salonta; 30 – Alioş; 31 – Sarvăzel; 32 – Sînpetru 

German; 33 – Pecica; 34 – Dumbrăviţa; 35 – Şeitin. 
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Structura Suplacu de Barcău 

 

 

Structura Ciocaia 
 

Fig. 6. Exemple de structuri productive din Bazinul Panonian. 
 

O caracteristică importantă a structurilor petrolifere din bazinul Panonian o 
constituie existența acumulărilor de hidrocarburi în fundamentul cristalin alterat 
unde,în fruncție de gradul de alterarechimică și de fisurare pot exista condiții 
diferite de cantonare a fluidelor,forându-se sau nu complexe productive. 
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Fig. 7. Repartiția principalelor tipuri de petrol la nivelul sectorului romanesc  
al bazinului Panonian. 

 
Tipuri de petrol. Ca urmare a gradientului geotermic anormal și a proceselor 

rapide de generare a hidrocarburilor multe dintre zăcăminte, deșii formate foarte 
recent conțin hidrocarburi supramaturate în timp ce în alte zone datorită fie etanșării 
slabe a zăcămintelor fie datorită imaturității petrolului sunt prezente țiteiuri cu 
densități și văscozități mari (grele,extragrele). În figura de mai jos este exemplificată 
repartiția principalelelor tipuri de țiței/condensate la nivelul sectorului romanesc al 
bazinului Panonian. Se poate observa că sunt în general hidrocarburi ușoare dar care 
coexistă, de multe ori pe același zăcământ, cu țițeiuri/fracții parafinoase extragrele. 
Aceste situații apar ca urmare a supramaturării și segregării hidrocarburilor. 

Un exemplu elocvent în acest sene îl constituie structura Jimbolia unde ,în 
Panonian, sunt mai multe complexe productive. Cel mai de jos,complexul VIII, 
produce țiței parafinos (punct de congelare +29°)și condensate. Complexele 
suprajacente produc în schimb fracții uțoare caondesat și gaze. 

CONCLUZII 

● Sectorul Romanesc al Bazinului Panonian present în partea de vest a țătii 
reprezintă marginea estică a Depresiunii/Bazinului Panonian. 
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● Sistemul petrolifer Panonian este caracteristic perioadei Neogene corespunzând 
ultimului ciclu tectono-sedimentar al evoluției bazinului. 

● În același timp desi rocile sursă sunt Neogene se întâlnesc rezervoare 
aparținând aproape întregii coloane litologice. 

● Dintre acestea se pot menționa ca deosebite rezervoarele cristaline din 
Fundament. 

● Gradientul Geotermic ridicat au făcut posibilă generarea hidrocarburilor, 
chiar până la supramaturare, caracterizând un sistem de tip termogen. 

● Se observă o segregare a tipurilor de hidrocarburi,pe trepte de adâncime 
și/sau aliniamente structural tectonice de pe rama bazinului spre interior. 

● Capcanele pentru hidrocarburi suntîn general de tip combinat și foarte diverse. 
● Toate aceste particularități reprezintă o provocare pentru activitatea de 

explorare / exploatare a zăcămintelor de petrol. 
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