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Abstract. Rocile surs  ale unui sistem petrolifer reprezint  elementul cheie în 
evaluarea poten ialului de hidrocarburi al unei structuri petrolifere. Reevaluarea 
propriet ilor organogenetice care definesc calitatea rocilor surs  i gradul lor de 
maturitate  s-a putut face prin noi analize  RockEval (TOC, Ro, Tmax, kerogen) i 
prin interpretarea unora mai vechi. În aten ia noastr  au fost forma iunile geologice 
din centura cutat  a Carpa ilor Orientali (Bazinul fli ului), din forelandul carpatic 
(Bazinele Moesia, Schytia, Moesia) i din unit ile de back-arc (Bazinul Transilvaniei, 
Bazinul Pannonic). Tipurile de roci surs  comentate s-au încadrat, prin propriet ile 
lor (grosime, petrotipuri, compozi ie mineralogic , sistem depozi ional, organofacies), 
într-un interval de timp cuprins între Cambrian-Ordovician i Sarma ian. Calit ile 
acestor roci (forma iuni) apar diferite, ca o consecin  a con inutului ini ial de materie 
organic  în sistemele depozi ionale în care aceasta s-a acumulat, dar i datorit  istoriei 
îngrop rii sedimentelor primare. Valorile parametrilor analiza i exprim  i pozi ia 
geotectonic  diferit  (în unit i de orogen, în forelandul carpatic i/sau în back-arc – 
ul acestora) în care aceste forma iuni se g sesc. În ansamblu, poten ialul de generare 
de hidrocarburi al rocilor surs  apare favorabil i mai ridicat în sectoarele adânci ale 
orogenului carpatic i la nivelul Paleozoicului, în zona de foreland. 
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INTRODUCERE 

Evolu ia geologic  a bazinelor sedimentare în spa iul Carpato-Danubiano-
Pontic în timpul Phanerozoicului a creat condi iile necesare pentru acumularea 
substan elor organice generatoare de hidrocarburi, a matur rii acestora, prin îngropare 
progresiv , a migr rii spre rezervoarele clastice sau carbonatice capabile s  re in  
sub ecrane impermeabile, i eiul i gazele naturale. Mi c ri tectonice periodice au 
finisat arhitectura secven elor i rela iile dintre forma iuni generând capcanele 
necesare form rii unei structuri petrolifere exploatabile. 

Sistemele petrolifere astfel generate, specifice diferitelor vârste geologice, se 
g sesc localizate într-o singur  unitate geo-structural , orgenul cutat, forelandul 
carpatic sau zonele de back-arc, dar uneori pot traversa unit i diferite (din Bazinul 
fli ului în Bazinul Getic sau din Bazinul molasic în Bazinul Getic, din Moesia de 
est în Moesia de vest etc.) (Popescu, 1995). 
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Bazinele primare în care s-au acumulat mâlurile generatoare – viitoarele roci 
surs  – au avut caracter euxinc i au fost dominte de un poten ial redox negativ. 
Îngroparea progresiv  sub stiva de sedimente acoperitoare a creat condi iile 
necesare pentru diageneza substan elor organice acumulate  (biopolimeri de tipul 
proteine, carbohidra i, lipide i lignin ) i trecerea lor în biomonomeri (peptide, 
aminoacizi, zaharuri, fenoli) care, prin condensare i polimerizare, ajung în faza de 
geopolimeri (hidrocarburi, kerogen). 

Forma iunile geologice cu o astfel de evolu ie cumuleaz  secven e sedi-
mentare cu tr s turi specifice rocilor surs  (mam ) de hidrocarburi. 

CADRUL GEOTECTONIC I DEPOZI IONAL 

Încerc rile de resistematizare geotectonic  a spa iului Carpato-Danubiano-
Pontic (Popescu et al., 1995; Ma enco et al., 2010) au condus la separarea a trei 
mega-unit i: centurile cutate orogene (Fold Belt Units), unit ile de platform  din 
fa a centurilor cutate (Foreland Units) i unit ile din spatele unor arcuri magmatice 
(Tertiary Back-Arc Units) (fig.1). 

În centurile cutate, cu pânze ariate, condi iile de acumulare i maturare a 
hidrocarburilor au fost îndeplinite în Carpa ii Orientali (Moldavide) (S ndulescu, 1984; 
Mutihac, 2010), respectiv, în Provincia fli ului cretacic, a fli ului paleogen i în 
Provincia Transcarpatic . În toate bazinele din aceste provincii s-au instalat sisteme 
depozi ionale de mare adânc , cu subsisteme turbiditice, de taluz i câmpie abisal . 

 

 
 

Fig. 1. Unit i tectonice majore în spa iul Carpato-Danubian  
(dup  Popescu, 1995, cu modific ri). 
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În forelandul carpatic, putem separa Provinciile Moldav , Scitic  (Bârlad), 
Nord-Dobrogean  i Moesic  (Moesia), delimitate între avanfosa carpatic , 
Platforma Est- European  i Balcani. Bazinele de sedimentare din interiorul 
acestora au evoluat din Paleozoic în Sarma ian cu sisteme depozi ionale, de la 
depocentre bazinale la sectoare de taluz, delte frontale i câmpii deltaice. 

Instalarea unui regim posttectonic începând cu Sarma ianul mediu-terminal a 
atras dup  sine activarea sediment rii în spatele arcurilor magmatice, în Tertiary 
Back-Arc Basins, în care putem individualiza Provinciile Transilvania, Pannonia,  
Maramure .  În afara arcului carpatic, tot în regim posttectonic, pot fi conturate 
Provinciile Dacic , Foc ani i Hystria, din vestul M rii Negre. În bazinele petrolifere 
g zduite de acestea, sistemele depozi ionale au variat de la cele bazinale la cele cu 
ape pu in adânci, deltaice sau chiar fluvio-deltaice, lacustre (tabelul 1). 

 
Tabelul 1 

Provincii petrolifere în unit ile geotectonice din România;  
vârsta i grosimea forma iunilor cu roci surs  

 

PETROTIPURI SPECIFICE – SISTEME DE REFERIN  

Tr s turile distinctive ale rocilor surs  – ca parte distinctiv  a unui sistem 
petrolifer – legate de propriet ile lor granulometrice, mineralogice, petrografice, 
microstructurale i geochimice (organofacies), care le definesc, au ace ti parametri 
foarte apropia i. 

Din punct de vedere granulometric, ele corespund lutitelor i silturilor (claste 
mai mici de 0,063 mm), fiind roci fine. 
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Compozi ia lor mineralogic  este dominat  de abunden a mineralelor argiloase 
(hidromice, smectite, candite – în propor ii variabile), a cloritului, sericitului, cuar ului 
(sau a opalului i calcedoniei), a feldspa ilor, piritei i a calcitului ca minerale 
principale. 

Petrografia rocilor surs  este definit  de compozi ia mineralogic  i reiese 
din varia ile procentuale ale mineralelor argiloase fa  de silice i carbona i. Conform 
diagramei Scolari, Lille (Fig.2), principalele petrotipuri sunt: argilele, marnele, 
silicolitele, micritele carbonatice i termenii de tranzi ie corespunz tori: argile 
calcaroase, calcare argiloase, argile silicioase, silicolite argiloase. Când gradul de 
diagenez  al argilelor i marnelor este avansat, rocile cap t  un grad de casan  
ridicat, o tendin  de folia ie i devin argilite (slate). Termenii de argile negre, isturi 
negre, disodile nu corespund sistematicii petrografice interna ionale, chiar dac  sunt 
frecvent utiliza i; ei nu spun nimic despre pozi ia sistematic , compozi ie etc. 

 

 
 

Fig. 2. Nomenclatura rocilor hibride din triada silice–argil –carbona i: 
1 – argil ; 2 – argil  calcaroas ; 3 – marn ; 4 – calcar argilos; 5 – calcar, 6 – argil   

silicioas ; 7 – marn  silicioas ; 8 – calcar silicios; 9 – silicolit argilos; 10 – silicolit  
marnos; 11 – silicolit calcaros; 12 – silicolit (dup  Scolari, Lille, 1973). 

 
Microstructura rocilor surs  poate fi masiv , neorganizat  când sedimentele 

ini iale au fost mud flow-uri sau, cel mai adesea, poate s  reprezinte o 
microstratifica ie paralel , ritmic , generat  de succesiunea unor microcupluri lutit-
silt, argil -marn , argil -silicolit, silicolit-marn . Întotdeauna ele sunt expresia unei 
sediment ri microciclice. 

Sunt roci cu porozitate variabil , uneori ridicat , dar cu o permeabilitate 
foarte sc zut . 

Culorile gri i negru ale acestor petrotipuri sunt date, de cele mai multe ori, 
de prezen a sau abunden a materiei organice în diverse stadii de evolu ie. Culorile 
galben i/sau ro u sunt, adesea, postdepozi ionale i reflec  gradul de oxidare care a 
afectat aceste roci.  
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Organofaciesul rocilor surs  – cu un ridicat caracter bituminos – sau 
parametrii geochimici care explic  fidel poten ialul generator de hidrocarburi al 
acestor roci sunt: materia organic  (%), tipul de bitumen (A, B), Carbon Organic 
Total – TOC %, Ro (%) – reflectan a vitrinitului, HI – indicele de hidrogen, OI – 
indicele de oxigen, – maturitatea termic , tipul de kerogen, indicele de alterare 
termic  (TAI), culoarea conodontelor (CAI). 

PROVINCIA FLI ULUI CARPATIC – FORMA IUNI  
I VÂRSTE 

Sistemele petrolifere din centurile cutate (Fold Belt Units), separate în 
Provincia fli ului, includ roci surs  la nivelul Cretacicului (din Moldavidele 
interne – în Pânza de Teleajen – Hauterivian-Barremian i Pânza de Audia – 
Valanginian-Albian) i la nivelul Paleogenului (din Moldavidele externe – în Pânza 
de Tarc u i Pânza cutelor marginale – de Vrancea (Latorfian-Rupelian).  

Roci surs  la nivelul Cretacicului, Bazinul fli ului intern 

 În Pânza de Teleajen, au fost separate Forma iunile de Plaegi i Toroclej – 
Hauterivian-Barremian-Ap ian ( tef nescu, Balte , 1993; Popescu, 1995),  cu argile 
i argile nisipoase, în faciesuri bazinale. 

În Forma iunea de Audia (echivalent cu Zona isturilor negre sau Stratele de 
Audia), cu o extindere longitudinal  de peste 300 km între Covasna i grani a de 
nord a rii i o grosime variabli  (600 – 700 m), rocile surs  apar in Membrului 
mediu, cu lidiene (Balte , 1983) i se identific  cu isturile negre – argilite bituminoase, 
silicolite microstratificate i micrite bituminoase cu o litificare puternic .   

Faciesurile depozi ionale sunt variabile i alternative, de la facies bazinal cu 
depuneri pelagice (suspensii) la faciesuri turbiditice (tip lobe fringe), din curen i de 
densitate sc zut  (Roban, Melinte-Dobrinescu, 2012).  

Roci surs  la nivelul Paleogenului, Bazinul fli ului extern 

La nivelul Oligocenului, secven e clastice bituminoase cu propriet i de roci 
surs  corespund Forma iunii menilitelor inferioare (20 – 40 m grosime), marnelor 
(brune) bituminoase (40 – 60 m grosime) i Forma iunii disodilelor inferioare (250 – 
300 m grosime). Forma iunile se extind în lungul bazinului din Valea Prahovei-
Teleajenului pân  la nord de Valea Moldovei. Petrotipurile specifice sunt: silicolite 
bituminoase (menilite), marne i calcare argiloase, argilite negre, siltite, argilite 
bituminoaase (disodile), calcare sideritice.  

Mineralogie: minerale argiloase (illit, caolinit – 33 – 48%), feldspa i (2 – 
6%), carbona i (0,0 – 17%), clorite (0,0 – 16%), pirit  (0,0 – 10%) (Grasu, 1988). 
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Sistemul depozitional: sistem turbiditic mixt (argilo-nisipos, terminologia 
Richards i Reading, 1996) – elementul arhitectural levee sau câmpie bazinal  (fig. 3).        

 

 
 

Fig. 3. Modelul de facies pentru Provincia fli ului. 
     

Poten ialul organogenetic al rocilor surs  din Provincia Fli ului – sistemul 
petrolifer Cretacic-Paleogen.    

În sistemul petrolifer Cretacic, principalii parametri organogenetici ai rocilor 
surs  sunt: 

 

Materia organic  (Corg): 0,30 – 0,84% (Balte , 1983) 
Bitum A: 0,10 – 0,16% (Grasu, 1988) 
TOC (%): 0,25%; 1,23 – 1,31% (Univ. Buc., 2010) 
Reflectan a vitrinitului (Ro%): 0,98 – 1,14 % (Univ. Buc., 2010) 
Tmax: 425oC 
Kerogen: I – II, matur în fereastra de petrol 

 

La nivelul Paleogenului, au fost separate dou  subsisteme petrolifere (Moine ti i 
Târgovi te) (Popescu, 1995), în care forma iunile cu roci surs  au tr s turi identice, 
chiar dac  toponimiile lor sunt diferite, respectiv: argilitele bituminoase de Aluni  (care 
trebuie echivalate cu menilitele inferioare, marnele bituminoase i disodilele inferioare) 
i argilele de Pucioasa (echivalate cu disodilele inferioare). 

Parametrii oragano-genetici pentru marnele bituminoase sunt: 
 

Materia organic :  3,54 – 10,04 % (Grasu, 1988) 
Bitum A: 0,25 – 0,40%  
TOC (%): 2, 92 – 4,73%, (Univ. Buc., 2010) 
Tmax:  425 – 427oC (Univ. Buc., 2010) 
Reflectan a vitrinitului (Ro%):  0,47 – 0, 65 % (Univ. Buc., 2010) 
Kerogen: I, marginal matur (Univ. Buc., 2010) 
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Pentru disodilele inferioare: 
 

Materia organic : 2,00 – 30,76% (Grasu, 1988)  
(Corg): 0,35 – 2,5% 
Bitum A: 0,16 – 1,96% (Grasu, 1983) 
TOC (%): 0,8 – 4,1%; 2,03 – 10,90% (Univ. Buc., 2010) 
Tmax: 407 – 422oC  
Reflectan a vitrinitului (Ro%): 1,10 – 1,15 %; 0,57%  (Univ. Buc., 2010) 
Kerogen: I - II (oil prone) 

 

Din punct de vedere al con inutului de materie organic , prin valorile lor 
maxime Forma iunea de Audia i Forma iunea disodilelor (incuzând aici atât 
disodilele inferioare, cât i pe cele superioare) au un poten ial oleo- i gazogenetic. 
Diferen a mare între maxim i minim în cazul Fm. Audia trebuie explicat  prin 
dilu ia unor probe, generat  de grosimile mici ale laminelor simultan cu cre terea 
frecven ei unor litoni microarenitici, clastici i boga i în silica i.  

Valorile Carbonului Organic Total (TOC) se situeaz  peste limita de interes în 
raport cu standardele clasice ale argilitelor doar în cazul Fm. menilitice (TOC = 6,64), a 
Fm. marnelor bituminoase (TOC = 12,69) i a Fm. disodilelor (în care TOC atinge 
valori considerabile de 17,62%). Diferen ele mari, în cadrul disodilelor, între minim 
(0,82) i maxim (17,62) sugereaz  neomogenitatea secven elor i diversitatea ritmurilor 
ce alc tuiesc forma iunea în ansamblul ei. Aceste diferen e vor îngreuna evaluarea 
poten ialului oleogen i gazogen i, implicit, un posibil calcul al rezervelor (fig. 4). 

 

 
 

Fig. 4. Valorile TOC (%) i Ro (%) pentru forma iunile cu roci surs   
din Provincia fli ului, Carpa ii Orientali. 

 
Condi ia pentru maturarea substan ei organice i intrarea sedimentelor în 

fereastra de dry-gas este dat  de temperaturile mai mari de 420 – 430oC. În Carpa ii 
Orientali aceste temperaturi au fost atinse de Fm. de Audia, Podu Secu, Fm. 
menilitelor, Fm. marnelor brune i a disodilelor. Gradul de maturitate în toate 
aceste cazuri variaz  de la submatur la matur (fig. 5). 
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Fig. 5. Proiec ia valorilor IH/Ro 
pentru rocile surs  din Provincia fli ului 

în raport cu standardele Barnett 
(punctele gri) (sursa datelor  

RockEval: Anastasiu et al., 2011). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bazinul transcarpatic sau Bazinul Maramure  este încadrat de Dacidele 
interne (Internide–Apusenide, parte a blocului continental pre-Apulian) i Sutura 
tethysian  (MTS) la vest i Dacidele mediane (Zona Cristalino-Mezozoic  a 
Carpa ilor Orientali sau Unitatea Central Est Carpatic ) la est (fig. 6).  

 

 
 

Fig. 6. Sec iune transversal  prin Zona Pienidelor, Provincia transcarpatic   
(dup  Aroldi, 2001, cu modific ri). 

 
Sistemul petrolifer asociat acestui bazin include rocile surs  din Forma-

iunea de Valea Carelor (cu seria bituminoas  inferioar  i seria marnelor de 
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Valea Vinului – Beca, 1983) i Forma iunea de Valea Morii (Oligocen-Rupelian), 
ambele în facies marnos bituminous (tip Ileanda Mare), care afloreaz  de o parte i 
alta a Faliei Bogdan Vod . Ele pot fi considerate roci surs  de hidrocarburi, în 
ciuda structofaciesului masiv, de multe ori cu caracter de slump.  

Al turi de faciesul marnos, mai apar, sporadic i dezordonat, faciesuri 
disodilice (cu pe ti fosili), ankeritice i evaporitice, sugerând mediul anoxic, euxinic 
i/sau lagunar (?). Uneori, aceste secven e sunt descrise drept Seria bituminoas  

inferioar  (Beca, 1983). Petrotipurile din termenii finali ai Forma iunii de Bor a au 
caracter bituminous (marnele bituminoase) i au putut genera i ele hidrocarburi. 

Faciesurile depozi ionale sunt bazinale, de tip shallow water, în regim anoxic 
spre euxinic, acumulate în zona neritic  ( elful extern). 

Rocile surs  se afl  în fereastra petrolier  de la adâncimi < 3 km. 
Exist  anse mari ca o sond  s  întâlneasc  mai multe orizonturi cu roci surs , 

cu grosimi de peste 100 m (Krezsek et al., 2012). 
 

Principalele bazine din foreland-ul carpatic sunt Bazinul Moldav (Moldavia), 
Bazinul Scitic (Scythia), Bazinul Nord-Dobrogean (asociat Promontoriului Nord 
Dobrogean) i Bazinul Moesic (Moesia).  

Bazinul Moldav 

În extremitatea vestic  a Platformei Est Europene a evoluat, la vest de Nistru 
i pân  în avanfosa Carpa ilor Orientali, Bazinul Moldav, parte a unit ii geotectonice 

Platforma Moldoveneasc . 
Ciclurile sedimentare care definesc umplutura Bazinului Moldav însumeaz  o 

grosime total  cuprins  între 2 500 m spre est i 6 100 m spre vest. În aria Platformei 
Moldovene ti, bazinul apare ca o extindere vestic  a Bazinului Nistrului, suprapus 
pe marginea continental  a PEE (Fig.7). De aceea, este denumit i Taluzul Moldav 
(Moldavia Slope) (Popescu, 2015). 

 Sistemele petrolifere sunt alimentate de rocile surs  ale ciclului I, de la nivelul 
Vendianului superior, Forma iunea de Kalius - Nistru (40 – 55 m), a Cambrianului 
inferior Forma iunea de Naslavcea i de la nivelul Silurianului mediu-superior, 
Forma iunea de R d u i (argilite cu graptoli i). În baza analizelor termice, 
compozi ia mineralogic  a argilitelor se prezint  în felul urm tor: montmorillonit – 
20 – 30%, hidromic  – 40 – 50%, clorit – 15 – 25%, cuar  – 10 – 15%, calcit – 3 – 
7%, dolomit – 3 – 5%, feldspat – 1 – 5% (Francovschi et al., 2014). La nivelul 
Vendianului, argilitele bituminoase ating o grosime de 300 m. Forma iunea de 
Naslavcea care afloreaz  în Valea Nistrului, apar ine Cambrianului, cuprinde 
argilite negre i are, în forajul de la B trâne ti, o grosime de  numai 130 m.  Ultima 
secven  cu calit i de roci surs  corespunde Forma iunii de R d u i de la nivelul 
Silurianului mediu-superior.  
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Fig. 7. Sec iune transversal  i coloane litologice pe aliniamentul Nicolina-Todireni-R d u i, 
Moldavia (dup  Brânzil  et al., 2011, cu modific ri).  

 

 
 

Fig. 8. Istoria îngrop rii rocilor surs  de hidrocarburi în Platforma Moldoveneasc ,  
Bazinul Moldav (dup  Francovschi, 2014,  cu modific ri). 
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Parametrii oragano-genetici sunt (Fig.8): 
 

Materia organic  (Corg): 0,5 – 1,2% 
TOC (%): 1 – 2% (0,24 – 0,68 % (Popescu, 2015) 
Tmax: 438oC 
IH: < 200  
Reflectan a vitrinitului (Ro%): 0,7 – 2,8% (Veliciu, Popescu,    2012) 
Kerogen:  II-III  

Bazinul Scitic (Bârlad) i Promontoriul Nord-Dobrogean 

Bazinul Scitic (Scythia) este delimitat la nord de Bazinul Moldav prin Falia 
F lciu – Iv ne ti – Plopana (Falia Vaslui) i la sud de Promontoriul Nord-
Dobrogean îngropat, separat prin intermediul Faliei Sf. Gheorghe – Oancea – 
Adjud. Acesta, la rândul lui, este extins în sud pân  la Falia Peceneaga – Camena i 
continuarea ei spre Trans-European Suture Zone (TESZ) (fig. 9).  

Cuvertura sedimentar  a bazinului s-a acumulat în patru cicluri depozi ionale: 
Silurian – Devonian; Permian – Triasic; Jurasic – Cretacic – Eocen; Badenian – 
Cuaternar.  

Sistemele petrolifere identificate au ca roci surs  Forma iunea Largorin (100 m 
grosime) i Forma iunea de Crasna (grosime 60 m) de la nivelul ciclului I, precum i 
Forma iunea de Mândri ca (1 500 m grosime) (echivalent Stratele cu Posidonia, 
Faciesul Bositra – Dogger) de la nivelul ciclului III. Faciesurile clastice i carbonatice 
sunt specifice unui mediu de ap  pu in adânc , elf, pân  la subcontinental, lagunar. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fig. 9. Distribu ia forma iunilor pre-neogene  
în Promontoriul Nord-Dobrogean i Schytia:  

1 – Cretaclc; 2 – Jurasic; 3 – Triasic;  
4 – Carbonifer; 5 – Devonian; 6 – Silurian;  

7 – isturi verzi; 8 – fundament metamorfozat. 
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Principalele petrotipuri sunt siliciclastice (gresii cua oase, gresii litice, gresii 
calcaroase, gresii ro ii, siltite) i, mai rar, carbonatice (calcirudite, micrite negre, 
dolomite), acumulate în sisteme subcontinentale, lagunare.  

Parametrii oragano-genetici sunt: 
 

Materia organic  (Corg): 4,25% 
TOC (%):  1,0 – 2,4 (Univ. Buc., 2010) 
Reflectan a vitrinitului (Ro%): 0,58 – 3,6 % (Univ. Buc., 2010) 
Kerogen: II-III 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 10. Diagrama H/C – O/C index cu 
distribu ia probelor prelevate în intervalul 

540 – 1 010 m (forajele 160 – 169) în 
raport cu tipul de kerogen (dup  ab r , 

2012, in fide Anastasiu, 2012).  
 
 
 
 
 
 

Bazinul  Moesic i Bazinul Dacic 

Platforma Moesic , separat  la nord prin Falia Pericarpatic  de unit ile 
carpatice, vine în contact cu avanfosa. În partea de NE, se învecineaz  cu 
Promontoriul Nord- Dobrogean, de-a lungul liniei tectonice Peceneaga – Camena, 
iar în E se m rgine te cu Masivul Dobrogei Centrale (fig. 11).    

Sedimentarea cuverturii Platformei Moesice s-a realizat în patru mari cicluri: 
Cambrian superior – Westphalian, Permian –Triasic, Toarcian – Senonian i Eocen. 
Începând cu Sarma ianul superior, secven ele litologice au fost acumulate într-un 
moment post-tectonic i apar in Bazinului Dacic. 

Condi ii pentru formarea rocilor surs  care au alimentat rezervoarele clastice 
i carbonatice ale sistemelor petrolifere conturate în cadrul Bazinului Moesic s-au 

realizat în ciclurile I, III i IV. Astfel: 
În Moesia de Vest, în sectorul nord-vestic, unde poate fi separat sistemul 

petrolifer Râme ti-F ure ti (Popescu, 1995), rocile surs  se identific  cu argilele 
negre de la nivelul Doggerului i au o grosime variabil , între 10 i 400 m. 
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Fig. 11. Distribu ia ariilor depresionare (minibazinelor) i a platformelor în l ate 
în spa iul Moesiei (dup  Seghedi, 2005, cu modific ri..  

 
Sistemul petrolifer Teleorman-Dâmbovi a, din extremitatea central-estic  a 

Moesiei de Vest este alimentat din forma iuni apar inând la trei cicluri depozi ionale: 
La nivelul Ciclului I identific m în Cambrian – Silurian argilele negre tip H be ti 

i argilitele negre i siltitele verzi cu clorit, cu o grosime între 30 i 1 200 m, în facies 
bazinal euxinic. 

În Devonian – Carbonifer, Forma iunea de C l ra i cu dolomite i calcare 
bituminoase atinge grosimi între 800 i 2 500 m i îmbrac  un facies de platform  
carbonatic  cu ape pu in adânci. 

În intervalul Namurian – Westphallian, Forma iunea de Vla in include roci 
surs  de tipul dolomitelor bituminoase, cu grosimi de 700 – 800 m, în facies de ape 
pu in adânci, lacustre. 

La nivelul ciclului II, cu un poten ial mai sc zut, Forma iunea de Bal  (Jurasic – 
Bajocian) incude argile bituminoase cu grosimi între 80 i 600 m. 

În ciclul IV, Eocen – Sarma ian, Forma iunea de Pucioasa (Oligocen), din 
Bazinul Getic, este dominat  de argile disodilice care sunt i ele roci surs  pentru 
sistemul Teleorman – Dâmbovi a. 

Parametrii oragano-genetici sunt (fig.12): 
 

Materia organic : 20 – 30% 
Bitum A: 0,011 – 0,47% 
Corg:  0,35% 
TOC (%):  4,48%, 2,33%, 6,77% (Univ. Buc., 2010) 
Reflectan a vitrinitului (Ro%): 1,30 – 2,75% (Univ. Buc., 2010) 
Kerogen: I-II 
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Fig. 12. Valori TOC (%) pentru rocile surs  de la nivelul Silurianului,  
Devonianului, Carboniferului i Jurasicului (Dogger). 

 
În Moesia de Est, la est de Falia intramoesic  (FIM), sistemul petrolifer 

Buz u-Ialomi a i C l ra i-Mangalia au ca roci surs  Forma iunea de nd rei, 
respectiv argilitele cu graptoli i (Ordovician – Silurian) (cu 30 – 1 200 m grosime), 
Fm. de C l ra i, anume calcarele i marnele bituminoase (Devonian superior – 
Carbonifer superior) (cu 800 – 2 500 m grosime) i Fm. de Bal  cu argile 
bituminoase (80 – 600 m grosime).   

Parametrii oragano-genetici sunt: 
 

 Corg:  0,24 – 1,24% 
TOC (%):  4,48% (Univ. Buc., 2010) 
Reflectan a vitrinitului (Ro%): 1,2 – 2,05% (Univ. Buc., 2010) 
Kerogen: II-III  

Bazinul Dacic 

Bazinul Dacic, în sensul s u actual (Jipa i Olariu, 2009) ocup  spa iul cuprins 
între zonele cutate ale Carpa ilor Meridionali i zona de curbur  a Carpa ilor  
Orientali, la nord i nord-vest i cursul Dun rii, la sud (fig. 13). El poate fi 
considerat ca o parte a Paratethys-ului. Forma iunile acumulate în bazin sunt datate 
de la Sarma ian superior-terminal (Volhinian – Kersonian) la Romanian. Depozitele 
sale acoper  discordant forma iuni mai vechi ale Platformei Moesice, Orogenului 
Nord-Dobrogean, Platformei scitice i Platformei Moldovene ti. 

Evolu ia bazinului a trecut treptat de la faciesuri litorale, de ap  pu in adânc , 
la faciesuri lacustre i fluvio-deltaice i de la ape salmastre la ape dulcicole. 

Sistemul petrolifer al Bazinului Dacic include rezervoare de hidrocarburi la 
nivelul  Sarma ianului, Meo ianului i Dacianului i roci surs , argile i marne, 
siltite bituminoase la nivelul Sarma ianului mediu i superior i al Pon ianului. 
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Fig.13. Proiec ia Bazinului Dacic (punctat cu fill 
bleu) în raport cu Moesia, OND, Schytia i 

Moldavia (dup  Jipa i Olariu, 2009).  
 
 
 
 

 
 
 
 

Instalarea unui regim posttectonic începând cu Sarma ianul mediu-terminal, a 
atras dup  sine activarea sediment rii în spatele arcurilor magmatice, în Tertiary 
Back-Arc Basins, în Bazinul Transilvaniei, Bazinul Pannonic i Bazinul Maramure . 

Bazinul Trasilvaniei 

Bazinul Transilvaniei ocup  o depresiune intracarpatic  în care stiva de 
sedimente atinge grosimi de mii de metri. El a evoluat ca un bazin sedimentar post-
Cenomanian, localizat în spatele arcului  vulcanic (Back-Arc Basin), considerat, la un 
moment dat, bazin intracarpatic (Royden, 1993), iar, mai recent (Krezsek i Filipescu, 
2005), un bazin molasic, post-evaporitic (orizontul salifer), care prezint  similitudini 
cu forelandul carpatic (Fig.14). Sistemele petrolifere identificate – biogene i termo-
gene – au fost separate la nivelul Mezozoicului, în ciclul Cretacic superior – Oligocen i 
în ciclul Badenian – Miocen superior (post-evaporitic) (Krézsek i Bally,  2010).  

 

 
 

Fig. 14. Sec iune transversal  prin Bazinul Transilvaniei (dup  Ma enco et al., 2010). 
 

În timpul Paleogenului, depresiunea a func ionat ca un bazin de foreland, 
flexural, în care s-au depus, în special pe rama sa vestic  i nord-vestic , în 
sectoarele Gil u, Mese  i Preluca, faciesuri foarte diferite: evantaie aluviale,  fluviale, 
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deltaice, lagunare, litoral costale. Rocile surs  se g sesc în Forma iunea de Mort nu a 
(Bartonian –  80 m grosime), Forma iunea de Brebi (Priabonian superior – 60 m 
grosime)  i Forma iunea de Ileanda (Rupelian – 60 m grosime). 

În timpul Neogenului, episoade depozi ionale cu redox negativ i îmbog iri 
în materie organic  se întâlnesc la nivelul molasei de Hida – 1 200 m grosime 
(Aquitanian – Burdigalian) i a Forma iunii de Pietroasa – 1 000 m grosime (Badenian). 

Pentru sistemul biogen, rocile surs  din intervalul Badenian – Pannonian 
(Pliocen) au parametrii: 

 

Corg: 0,5% 
TOC: 1 – 2%  
Tmax : 423 – 436oC 
Kerogen: II i III, cu argile imature termic (Popescu, 1995; Krézsek, Bally, 2010)  

 

Pentru sistemele termogene din Bazinul Gil u – Maramure  - Jibou, argilele 
bituminoase, marnele i siltitele din Forma iunea de Ileanda Mare au parametrii:  

 

Corg : 0,2 – 4,5% 
TOC: 1 – 2%, 
Ro: 0,4 – 1% 
Tmax : 420oC 
Kerogen: I i II 

Bazinul Pannonic 

Principalele bazine sedimentare de pe rama de est a Depresiunii Pannonice, 
cu forma iuni a c ror grosime cre te spre vest (grani a rii cu Ungaria) sunt 
bazinele Carei, Abr mu , Socodor, Tomnatec (fig.15). 

Sistemele petrolifere au ca roci surs : 
argilele din Cretacicul inferior i Miocenul 
cu marne i argile bituminoase  (tabelul 2).       

 
 
 
 
 
 

Fig.15. Principalele bazine petrolifere  
din Pannonia (dup  Popescu, 1995, cu modific ri). 
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Fig.16. Coloana litologic  i mediile 
depozi ionale pentru secven ele sedimentare din 
Pannonia (dup  Annamaria R b gia (2009). cu 

modific ri). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabelul 2 

Grosimea forma iunilor cu roci surs  din Pannonia i parametrii lor organogenetici.  

Vârste Forma iuni Grosimi (m) TOC (%) Tmax oC Kerogen 
Pannonian-
Pontian  

3000 ?? 
în Ungaria: TOC = 1% Tmax = 434oC Kerogen II-III 

Ng1 - 
Langhian 

Forma iunea de 
Sînnicolau de Munte 600 TOC = 0,54% –  

2,26% 
Tmax = 434oC – 
444oC Kerogen II-III 

Cretacic Stratele de C be ti 100    
 

Argilele miocene intr  în fereastra de petrol între 2 200 i 2 800 m i devin 
imature la adâncimi mai mari.  

Bazinul Getic 

Bazinul petrolifer localizat în partea de sud a Carpa ilor Meridionali se 
identific  cu Provincia Getic  i, respectiv, cu partea deformat  a bazinului ce 
include forma iuni de vârst  cuprins  între Cretacic i Sarma ian.  
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Limitele Provincii Getice sunt urm toarele: la nord, linia l sat  de trans-
gresiunea Cretacic superior – Ter iar, unde sedimentele sin- i postdeforma ionale 
acoper  structurile orogenice ale Carpa ilor Meridionali; la sud, „linia Pericar-patic ”; 
la est, Falia intramoesic , ce separ  aceast  zon  de depozitele cutate ale Carpa ilor 
Orientali, iar la vest,  sistemul de falii decor ante din zona Jiului (fig. 17).  

 

 
 

Fig. 17. Sec iune transversal  prin Provincia Getic  (dup  Matenco et al., 2010). 
 

Secven ele sedimentare Cretacic superior –Ter iar ating grosimi de aproxi-
mativ 6 000 m i au fost acumulate  în regim tectonic polifazic (R b gia et al., 
2011).  Bazinul respectiv a func ionat, ini ial,  ca o avanfosa (foredeep) generat  de 
mi c ri compresionale i de rela iile stabilite între placa Moesic  i Orogenul Sud-
Carpatic. În Paleogen i, apoi, în Miocen i Pliocen, Bazinul poate fi considerat ca 
fiind de tip pull apart în regim transtensional.  

 

Forma iuni cu caracter de roc  surs : vârsta Oligocen: 
 Localizare: afloreaz  pe rama nordic  a Provinciei Getice, suprapus  

pânzelor Orogenice – Dacidele mediane, între râurile Ot s u i Râul Doamnei. Au 
fost întâlnite i în foraje, în zona sudic . 

 Vârsta acestora este Eocen – Burdigalian inferior (fig.18). 
 Poten ial oleogen: faciesurile argiloase ale forma iunilor oligocene sunt 

cunoscute ca roci surs  de hidrocarburi. 
 Grosimea acestor forma iuni este cuprins  în intevalul 200 – 600 m (Tab. 3). 
 Litofaciesuri:    

– Forma iunea de Ol ne ti cuprinde doi membri: membrul inferior are o grosime 
maxim  de 40 m i con ine argile cu pietri  i gale i cu intercala ii conglomeratice. 

Membrul superior are 70% argile cenu ii i silturi, 25% gresii sublitice i 5% 
faciesuri microconglomeratice.  

Sisteme depozi ionale: LST: depozite de ramp  alc tuite din depozite 
prodeltaice/câmpie bazinal  cu intercala ii de lobi turbiditici sub iri (pânze arenitice 
predominat arenitice). 

Posibil TST i HST: depozite de elf distal. 
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Fig. 18.  Litostratigrafia Fm de Br dule  din Provincia 
Getic  (dup  Roban, 2008, cu modific ri). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Forma iunea de Br dule  are semnificative varia ii de facies de la vest la 
est. Astfel, zona vestic  are un con inut mai ridicat de roci ruditice. În zona estic , 
Râul Doamnei –Vâlsan, forma iunea este constituit  din 80% argile bituminoase, 
asem n toare faciesului de Pucioasa din Carpa ii Orientali, 15% gresii sublitice i 
5% marne, siderite i micro-conglomerate.  

Sisteme depozi ionale: conuri turbiditice (slope fan) acumulate în LSST i 
conservate în zona distal , urmate de hemipelagite (în HSST). 

Mineralele argiloase sunt de tip: smectit (predominant), illit, caolinit, 
vermiculit. Au mai fost identificate fragmente de feldspati plagioclazi, cuar  i gips. 

Poten ial de generare: slab-bun în estul DG i foarte bun în vestul DG. 
 

 
 

Fig. 19. Valorile TOC/Ro pentru rocile surs  de la nivelul  
Eocenului (Fm. Ol ne ti) i al Oligocenului (Fm. Br dule ). 
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Tabelul 3 

Grosimi i parametri organogenetici pentru forma iunile  
cu roci surs  din Bazinul Getic (vezi i fig. 19) 

Vârste Forma iuni 
Grosimi

(m) 
TOC (%) Maturitate 

termic  (Tmax) 
Ro (%) Kerogen 

Miocen 
(Aquitanian) 

Fm. Muiereasca: 
10% argile bit. 

50 – 100     

Oligocen 
Chattian) 

Fm. Br dule   80%  
argile i marne 
bituminoase, 
cupluri argile 
polimictice-siltite  

1 000 1,92 434 – 441 1,33 – 1,50 II - III 

Eocen 
(Lute ian- 
Priabonian) 

Fm. Ol ne ti: 
70% argile cenusii 
i silturi 

200 1,18  0,49  

Dogger??       

CONCLUZII 

Forma iunile sedimentare cu roci surs  de hidrocarburi care au alimentat 
sistemele petrolifere din spa iul Carpato–Danubiano–Pontic se g sesc în toate 
ciclurile depozi ionale ale Fanerozoicului, începând cu Paleozoicul timpuriu i 
terminând cu Cainozoicul târziu. 

Grosimea acestor forma iuni variaz  de la câ iva zeci de metri la sute (mii) de 
metri (fig. 20), iar în secven ele care le alc tuiesc se reg sesc al turi de lutite i 
siltite sau arenite fine. Propor ia acestor trei faciesuri granulometrice este variabil : 
20 – 70%/ 10 – 20%/ 5 – 10%. 

 

 
 

Fig. 20. Grosimea forma iunilor pur toare de roci surs   
aflate în spa iul Carpato-Danubiano-Pannonic.   
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Petrotipurile lutitelor i siltitelor se încadreaz  constant în termenii ternari 
argile–silice–calcare afecta i de diagenez  în fazele de meta- i catagenez . Categoriile 
petrografice corsepund argilelor, argilelor bituminoase, argilitelor (disodilelor ss), 
marnelor, calcarelor argiloase i dolomitelor bituminoase, silicolitelor bituminoase 
(menilitelor ss), siltitelor bituminoase. 

Compozi ia mineralogic  a acestor petrotipuri este dominat  de minerale 
argiloase (illite, candite), clorit, sericit/cuar , calcedonie i opal/calcit i dolomit, în 
asocia ie cu pirit  i marcasit . 

Sistemele depozi ionale în care s-au acumulat mâlurile primare au fost controlate 
de un mediu anoxic, de tip euxinic, cu un poten ial redox negativ, indiferent de 
adâncimea bazinului i de pozi ia depocentrului. Salinitatea apelor a variat de la 
faciesuri saline-marine la faciesuri salmastre. 

Parametrii organogenetici ai rocilor surs  – ob inu i din probe de afloriment 
sau din carote – au valori variabile, uneori în limite largi, care depind de mul i factori. 
Semnifica ia lor pentru poten ialul oleogen i gazogen al forma iunilor respective 
depinde i de contextul geotectonic în care acestea au evoluat, de modific rile pe 
care le-au suferit în timpul îngrop rii selective sau al exond rilor repetate. 

Rocile surs  au atins gradul de maturitate când au intrat în fereastra de petrol 
i/sau de gaz i la îngrop ri mai mari au atins un grad de supramaturitate, 

pierzându- i poten ialul de generare. Supuse jocurilor tectonice, atunci când 
forma iunile cu astfel de roci au fost în l ate ( i supraîn l ate), substan a organic  s-
a degradat sau a fost complet îndep rtat .  

inând cont de pozi ia sistemelor petrolifere în provinciile (bazinele) pe care 
le-am descris, constat m rolul pe care l-au avut ariajele (în FBB) i, respectiv, 
subsiden ele i în rile (în FB sau TBAB) în poten ialul de generare de hidro-
carburi al rocilor surs , pân  la un moment dat. Perspectivele forma iunilor cu roci 
surs  depind de conservarea acestui poten ial. 
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PLAN E 

Plan a I 

 

1. Carpa ii Orientali, Fm.Disodilelor 
inferioare, Oligocen,Valea Aluni . 

4.Getica, Fm.Ol ne ti/Eocen, 
Valea Vâlsan, Br detu. 

 
 

2. Carpa ii Orientali, Fm. Marnelor  
bituminoase i a menilitelor, Oligocen,Valea 

Tazl ului s rat. 

5. Getica, Fm. Br dule / Oligocen, 
Valea Ol ne ti. 

 

3. Carpa ii Orientali, Fm.de Audia, 
isturile negre (argilite), Cretacic,  

valea Covasna. 

6. Getica, Fm.Muiereasca/Oligocen, 
Valea Muiereasca. 
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Plan a II 

    

1. Moldavia. Fm. Naslavcea, Silurian, Afloriment, Naslavcea, baz. Nistrului. 

 

2. Moldavia. Fm. B trâne ti, F.  3501, 
Nicolina, argilite, m 435. 

3. Schytia. PSci-Suraia – F 3955 – argilite, m 3222. 

 

4. Moesia. Fm. nd rei,  
Silurian, siltite negre,  

Mo-Opri or-F1112-m 2174. 

5. Moesia. Fm. C l ra i, 
Carbonifer, marne bituminoase, 

PMo-Cal-F2881-m 3925. 
 
 
* 

*     * 
 


