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SEDIMENTARY FORMATIONS IN THE CARPATHIAN FORELAND
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Introduction
Potentially gas bearing shales and argillites are connected to orogenic units (in formations with surface
exposure, but which also extend to the deep areas of the Eastern Carpathian) and in the Carpathian
foreland, in the platform units, at depth exceeding 2500-3000 m (south of the Moldavian Platform,
Scythian Platform (Bârlad Depression) and Moesian Platform with its extension in South Dobrogea
(Fig. 1).

Figure 1. Simplified structural map of the Carpathian foreland
(Sǎndulescu & Visarion, 1988; Visarion et al., 1988).
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SiF - Siret Fault; ScF - Solca Fault; CBF - Câmpulung-Bicaz Fault; VF - Vaslui Fault; BF - Bistri ei Fault; TF Trotuş Fault; PCF - Peceneaga-Camena Fault; COF - Capidava-Ovidiu Fault; IMF - Intra-Moesian Fault; CTF Cǎlimaneşti-Tg. Jiu Fault; TkF - Timok Fault; CF - Cerna Fault; MF - Motru Fault; JF – Jiu Fault.

The Moldavian Platform represents the south-western part of the large East-European Platform,
known within the Romanian territory under this name between the East Carpathians and Prut River or
in the Republic of Moldova, between the Carpathians and Dnestr (Fig.1).
The Basement was intercepted by a series of drillings at different depths: Todireni (-950 m),
Bǎtrâneşti (-1008 m), Popeşti (-1370 m), Iaşi (-1121 m). Data regarding the absolute age indicate
values of 1280 – 1593 Ma. The sedimentary cover includes sedimentary deposits accumulated on the
Late Vendian – Meotian interval, the stratigraphic thickness of which ranges between 2500 – 6100 m.
The stratigraphic analysis of the deposits allowed the identification of three main sedimentary cycles,
separated by large or shorter breaks: I. Late Vendian-Devonian, II. Cretaceous-? Eocene-? Oligocene,
Badenian-Meotian (Brânzilă, 1999).
The first cycle – Vendian - Devonian – has a potential for gas shales (Table 1). The oil generating
and gas bearing potential of some shale formations in the Moldavian Platform is shown in fig. 2.
Table 1. Lithology and thickness of pre-Mesozoic deposits of the Moldavian Platform

Cycle I
Cycle I
Cycle I
Cycle I
Cycle I

Cycle - age
Vendian (Pcb)
Cambrian
Late Ordovician
Middle-Late
Silurian

Formation
Naslavcea Beds

Thickness – m
(max. – west)
300
130
6
30

Early Devonian

100

Total
thickness

1300

Locality
Batranesti
Batranesti

Lithology
sandstones-argillites
sandstones-argillites
sandstones
sandstones-black
shales
sandstones, shales
with graptolites

566

Figure 2. Oil generating and gas bearing potential of some shale formations in the Moldavian Platform

The Scytian Platform (Bârlad Depression). The Bârlad Platform may be considered a typical
platform and represents the western extremity of the Scythian Platform. In the specialized literature,
Bârlad Platform is also known as the Bârlad Depression (a segment of Predobrogean Depression), or
www.geosociety.ro
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even as the Moldavian Depression, being considered as a sector of the Moldavian Platform, Scythian
Platform (Săndulescu, 1984). The lithostratigraphic formations developed in the sediment pile of the
Moldavian Platform which contain sequences with shales richer in organic matter and, implicitly,
those of gas shale type (GS), are located at great depth (Paleozoic) or closer to the surface, as the
Neozoic ones (Grasu et al., 2007) (Table 2):
- Vendian bituminous argillites;
- Black argillites and sandstone in Early Cambrian;
- Black shale in Middle and Late Silurian.
Thicknesses of the formations are shown in Table 3.
Table 2. Comparative presentation of the lithology, spatial extent and oil generating and gas bearing potential
of the Ordovician – Devonian shale formation in the Moldavian and Scythian Platforms
(after Veliciu and Popescu, 2012)

Structural unit
Basic data

Moldavian Platform

Lithology
Geological age
Perspective area (km2)
Depth at which the upper part
of organic matter rich
formation is encountered (m)
Average thickness of organic
matter-rich formation (m)

Extent of
organic
matter rich
formation
(m)

Pressure (Mpa\psi)

Properties

Temperature [Rankin]
TOC (wt %)
Thermal maturity (%Ro)
Bg volume factor
Z factor

Scythian Platform

Shales (20-30%)
Limestones (30-50%;
sandstones (30%)
Silurian-Ordovician
8223

Shales (20-30%)
Limestones (30-50%);
Sandstones (30%)
Devonian-Silurian-Ordovician
1102

400-2,350

900-3800

30

25

35
3481
684
1.1-1.6
0.35-1.6
0.0048
0.860

30
5366
691
1.0-2.4
0.58-3.6
0.0033
0.900

Table 3. Thickness of Scythian Platform formations
PSc – Scythian Platform
Argillitic formation
Coarse arenitic formation
Lacu Roşu Formation
Carbonatic formation
Clastic evaporitic formation
Clastic Formation
Cineritic Formation
Shale and Marl Formation
Clastic Formation

Age
Silurian
Devonian
Permian-Early Triassic
Late Jurassic
Badenian
Sarmatian
Meotian
Pontian
Dacian

Pos 1
Pos 1
Pos 2
J3

Thickness
300
450
900
1500
400
2000
100
800
10?

The Moesian Platform. The sedimentation of the Moesian Platform took place in four main cycles:
Late Cambrian - Westphalian, Permian - Triassic, Toarcian - Senonian and Late Badenian –
Pleistocene (Ionesi, 1994; Seghedi et al, 2005). This interval included the largest part of Paleozoic,
during which marine deposits have been accumulated (sandstones, shales, marls, limestones,
dolomites) with an approximate thickness of 6500 m (Table 4). There are three main potentially gasbearing formations.
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The Ţăndărei shale Formation (Ordovician-Silurian-Early Devonian). Geochemical indices of the
east and west part of the platform indicate that this formation is included in the category of effective
source rocks outside the oil window, located in the stage which also generates condensate and dry gas
(metagenesis study).
Table 4. The thickness of formation of the Moesian Platform in the four main sedimentation cycles: Late
Cambrian - Westphalian, Permian - Triassic, Toarcian - Senonian and Late Badenian - Pleistocene.
Age
Permian
Carboniferous (Namurian)
Devonian (Eifelian-Giventian)
Early Devonian
Silurian
Ordovician
Cambro-Ordovician

Formation
Rosiori–1 Formation
Vlaşin Formation
Smirna Formation
Călăra i formation
Ţăndărei Formation
Ţăndărei – pelitic Formation
Mangalia Formation

Thickness
(m)
1000
800
370
875
1200
275
900

The generating potential of the Călăraşi Formation (Early Devonian) is debatable, after analyzing the
results of examined cores of the Argetoaia, Chilii, Dârvari, Brădeşti, Râmeşti, Lişcoteanca wells
(organic carbon – 0.12-1.7 %; soluble organic extract – 0.008-0.042; extract of hydrocarbons – 32-75
%; rocks of hydrocarbon – 32-468; traces of pyritic sulphur – 0.30; traces of FeO – 4.40; pH – 8.69.6), the hypothesis of the pronounced nature of source rocks of these deposits remaining open.
Table 5. The gas-bearing potential of the Moesian Platform deposits
Structure

Drilling

Formation/lithology

MP – West:
LomBăile ti

1111 Gârla Mare

Middle Devonian
(Giventian)/argillites

0.8-3.0

0.35-1.40

Silurian/shale

1.0-1.9

1.40

Middle Devonian
(Giventian) / argillites

0.73

0.75

Early Devonian (Lochovian)
/ shale

0.8-1.0

0.4-0.8

Silurian (Pridoli-Llandovery)
/ shale

1.50

0.40-1.36

MP – East:
Călăra i

2881 Călăra i

TOC %

Ro (%)

The Balş Formation (Toarcian-Dogger Cycle). Taking into account the petrographic features (dark
grey shales, marls, marly-limestones and sandstones and predominantly siliceous sandstones) and the
geochemical features (organic carbon – 0.33-3.11 %; bitumen A – 0.011-0.47 %; total sulphur – 0.242.14 %; pH 7.5-9.5), the existence of associated hydrocarbon accumulation and the stratigraphic
framework, the Pelitic Jurassic deposits (“Posidonia schists”) have been considered possible
generating rocks even from the first stages of the study of the platform (Anastasiu et al, 2011).
The gas-bearing potential of the argillitic facies of Moesian Platform differs according to the age and
basinal sector, as shown by Veliciu and Popescu (2012) (Table 5).
Conclusions

www.geosociety.ro

6

Conferinţa Naţonală a Societăţii Geologice a României, Ploieşti, 18 Decembrie 2013

The Total Organic Carbon (TOC – wt%) is constantly increasing from 0 to 4, when organic matter is
present 0,3-4,4 (10, 17%); S1 and S2 peaks (mgHC/g-rock0 obtained through Rock Eval analysis
show figures in between 0 – > 4 and, respectivelly 0 and >20;
The Hidrogen Index (mg HC/gTOC) corelate with kerogen cover figures more than 600 and less than
50 = that means immature rocks;
The vitrinite reflectance gives informations on oil windows and temperature from that level:
•
when Ro < 0,6 - the system is immature;
•
Ro = 0,6 to 1.35 indicates mature systems.
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Fauna de foraminifere si ostracode din secţiunea Cernavodă Ecluză,
Dobrogea de Sud
CLAUDIA ANTONIADE1, MARIUS STOICA2
1
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Cuvinte cheie: ostracode, foraminifere bentonice, biozone, Cretacic inferior
Depozitele calcaroase ce aflorează pe partea dreaptă a Canalului Dunăre-Marea Neagră în
apropierea ecluzei de la Cernavodă sunt reprezentate prin calcare bioclastice ce prezintă frecvente
recristalizari, calcare oolitice cu bioburbatii, calcare grezoase, calcare masive recifale, intercalcaţii de
marne şi marnoacalcare, gresii oolitice ce au fost atribuite Formaţiunii de Cernavodă (Berriasian
superior-Valanginian-Hauterivian inferior).
Profilul Cernavodă Ecluză prezintă o dezvoltare în trepte, ceea ce a permis cartarea si
probarea fiecărui nivel stratigrafic. Probele colectate prezintă o microfaună reprezentata prin
foraminifere bentonice si ostracode caracteristice mediilor marine epicontinentale (Fig.1).
Foraminiferele sunt reprezentate prin specii de Textularidae (specii ale familiei
Kaminskiidae), Cuneolinidae (specii ale genurilor Scythiolina, Cuneolina, Histerolina, Vercorsella),
Haplophragmoididae (geurile Freixialina şi Carasuella), Endothyridae (specii ale genului
Protopeneroplis). Involutinidae (specii ale genurilor Andersenolina şi Neotrocholina) si Miliolidae
(specii ale genurilor Scythiloculina, Decusoloculina, Rumanoloculina, Danubiella, Istriloculina şi
Moesiloculina),
Ostracodele sunt reprezentate prin specii marine neritice precum: Schulapacythere cf. neagui,
Kentrodictyocythere typica, K. sp., Acrocythere cf. bicostata, A. diversa, A. sp., Paranotacythere
(Paranotacythere) diglypta diglypta, Cytheropterina eboracica, Protocythere (Costacythere) frankei
frankei, Protocythere sp., Cythereis senckenbergi, Cythereis prisca, C. sp., Paracypris cf. acuta,
Cytherelloidea pulchra, C. ovata, C. marginacensis, Cytherella sp., Miocytheridea sp., Macrodentina
(Dictiocythere) mediostricta transfuga şi Macrodentina sp.1 - sp. 3.
Pe baza acestor asociaţii microfaunistice, au fost identificate doisprezece zone de
foraminifere şi trei zone de ostracode (Fig. 2). Pentru Berriasianul superior au fost identificate:
Biozona cu Protopeneroplis ultragranulata, Biozona cu Anderseolina elongata şi Biozona cu
Dobrogelina anastasiui. In acest interval nu au fost găsite specii de ostracode. Pentru Valanginianul
inferior au fost identificate: Biozona cu Haplophragmoides joukowski, Biozona cu Montsalevia
salevensis, Biozona cu Carasuella cylindrica precum şi Biozona de ostracode cu Cytheropterina
eboracica.
Pentru Valanginianul superior au fost identificate: Biozona cu Danubiella gracilima, Biozona
cu Rumanoloculina robusta şi Biozona cu Meandrospira favrei, iar pentru Hautervianul inferior au
fost identificate: Biozona cu Protopeneroplis banatica, Biozona cu Vercorsella tenuis şi Biozona cu
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Moesiloculina danubiana. Pe baza asociaţiilor de ostracode, pentru intervalul Valanginian superiorHauterivian inferior au fost identificate: Biozona cu Costacythere frankei şi Biozona cu
Paranotacythere diglypta.

OSTRACODE

FORAMINIFERE

Paranotacythere diglypta diglypta
Lenticulina molustenen- Pseudomorphina Anchispirocyclina
neumanae
dalpiazi
Protocythere (Costacythere)
frankei frankei

Cytherelloidea
marginacensis
Kaminskia acuta

Neocythere (N.) flandrenii
Verneulinoides
polonicus

FORMAŢIUNEA DE CERNAVODĂ

Protocythere sp.

Cythereis sp.
Cythereis senckenbergi

Acrocythere
bicostata

Eogutulina
ichnusae
Marginulopsis schlombachi

Kentrodictyocythere
typica

Cythereis prisca

Vaginulopsis
incurvata

Kaminskia fili-

Ammobaculites
suprajurasicus
Cytheropterina eboracica

Macrodentina mediostricta
transfuga

Cytherelloidea
ovata
Rumanoloculina
multicostata
Freixialina planispiralis primitiva

Haplophragmium
inconstans

Fabanella sp.

Paracypris cf.acuta
Schulapacythere neagui

Protopeneroplis
ultragranulata

Rectocyclammina
sp.

Dobrogelina ovidii

Andersenolina
cherchiae

Dobrogelina
anastasiui

Neotrocholina
valdensis

Andersenolina Andersenolina
chouberti
elongata

Gerochella
cylindrica

Fig. 1. Coloana litologică a profilului Cernavodă Ecluză si asociaţiile microfaunistice
Aceste asociatii microfaunistice sunt caracteristice pentru Cretacicul inferior, indicând
intervalul de timp Berriasian superior-Valanginian-Hauterivian inferior. Abundenţa speciilor de
foraminifere porţelanoase şi aglutinante, numărul ridicat de specii de ostracode ce aparţin genurilor
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Paracypris, Cytherelloidea, Bairdia, Costacythere şi Macrodentina, precum si buna conservare a
acestora indică un mediu marin epicontinental, cu ape calde şi regim hidrodinamic scăzut.

Biozone Ostracode

Moesiloculina danubiana
Paranotacythere
diglypta

Vercorsella tenuis
Protopeneroplis banatica

Meandrospira favrei

Costacythere frankei

Membrul de Aliman
(Valanginian)

Rumanoloculina robusta
Danubiella gracilima
Carasuella cylindrica
Cytheropterina eboracica
Montsalevia salevensis
Haplophragmoides joukowski

Membrul de Hinog
(Berriasian superior)

FORMAŢIUNEA DE CERNAVODĂ

Membrul de Vederoasa
(Hauterivian inferior)

Biozone Foraminifere

Dobrogelina anastasiui
Fără conţinut microfosil

Andersenolina elongata
Protopeneroplis ultragranulata

Fig. 2. Distribuţia Biozonelor de foraminifere şi ostracode în intervalul Berriasian superior-ValanginianHauterivian inferior, pentru secţiunea Cernavodă Ecluză, Dobrogea de Sud.
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GEOTHERMAL POTENTIAL RESEARCH IN WESTERN TURKEY
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1
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Bl. Bucureşti nr. 39, 100680, Ploieşti, 1mihail_batistatu@yahoo.com

Key Words: rift, thermal flow, wells, temperature, lithology.
1. Area’s positioning
Research area is located in a tipical Mediteranean zone caractherized by speciffic relief and
climate. Positionad along 38° latitude Izmir Bay area, its sorounding dry land, consists of a mountains
zone with medium to low altitude but with high energy relief. It emphasize volcanic formations with
dipping edges and between them small, relative narrow depressions, covered by aluvional alterated
deposits.
The studied area is included in tha so called Bornova Flisch Zone (BFZ) which represents a
transfer zone between two main plates along the so called Izmir Ankara Suture.
2. Regional, geothermal related, geological pattern
Neotectonic activity in Anatolia, Turkey, is mostly related to the northerly movement of the
Arabian Plate towards the Eurasian Plate. The Anatolian Plate comprises many small fragments
between seismically active fracture zones with numerous geothermal hot springs in the active areas .
On the basis of this tectonic framework, Turkey can be divided into four main geothermal regions
(along the magmatic belts of western, eastern and central Anatolia and along the north Anatolian fault
zone).

Fig. 1. Tectonic map of the Aegean region showing the setting
of the Bornova Flysch Zone (after Arral Okay et.al. 2012)

The Büyük Menderes and Gediz grabens of western Anatolia tend to be important features
from the geothermal viewpoint, with many hot water springs located along the fault zones of these
grabens. The geothermal potential of the country is estimated to be about 30,000 MW.
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3. Local Geological conditions
The interest areas both concesions are located in a complex fracture zone consisting of flisch zone
crossed and covered by multistage magmatic episodes.
The stratigraphical column, from the source studies achieved before consists of Cretaceous to
Present deposits sedimentary and igneous separated by unconformities related to uplifting episodes.
The well drilled in the research area crossed in the a relative homogenous rock unit consisting
of volcanic rocks, andesite and dacite mainly alterated and hydrothermally diagenetic /hydrothermal
processes affected.
Thus the whole column has an both initially and secondary porosity as a consequence of fractures(physical alteration) and diagenetic chemical processes. Because there are no mechanical cores
and/or well logs is not available any porosity/permeability value.
After a analysis or tectonic location’s frame we may say that this lithology corresponds to an extension of the dyke nearby zone thus its limits are expanded than the initial estimated ones.
4. Geothermal considerations
As was shown in the documentation resulted from well’s drilling and production tests me may
emphasise some initial data:
- The wells opened a unique reservoir with communication ways from the initial hydrostatic
level – around 200 m until the deepest drilled point – 1300 m;
- According with this situation we may assume that there is only one hydrodynamic unit water
saturated and anomaly low pressured
- The temperature and pressure test achieved in the well may be interpreted as:
- Unitary rock fluid system
- Meteoric water supplied
- Thermal values related with regional trend
Analyzing the temperature values obtained from the wells we may assume the next scenario:
- Unique abnormal thick reservoir. The total thickness or the reservoir registerd in the wells is
larger than 1000 m and thus we may assume a link between the rock saturating fluids from the
bottom to the top of reservoir even with the surface.
- Absence of obvious seals able to provide vertical reservoirs separation. Even if there are different lithological units – as in Mega 1 well where are encountered first volcanic and then sedimentary rocks – the temperatures distribution depends more on fluid parameters.
- Temperatures distribution is a consequence of thermal flux vertical convection and vertical
and lateral diffusion. The relation according with this distribution may be computed is:



Where:
• T= rock fluid system temperature
•
• cf= fluid specific heat
• cma= mineral matrix specific heat
Thus the temperature variation model is linked with fluids and mineral matrix specific heat.
Thermal flux coming from the inner layers will easily increase the temperature of the deeper formations because they have a smaller porosity and a smaller fluid content so they need a smaller energy
consumption in order to achieve a greater temperature. Reaching more porous upper layers the necessary amount ofr energy in order to heat the same volume of rock is higher so the temperature will decrease quiker in the shallower formations. That explains why on different depth intervals we may
have different temperature variation models. Usually temperature gradient is calculated as a function
of temperature variation with depth but the real process is from depth to surface not from surface to
deeper layers.
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Conclusions and proposals
Studying the existing (field and literature) materials we may depict the next facts and proposals
1 .General geological frame provides an optimistic scenario for the existence of thermal energy in the
research areas.
2. These areas were evaluated by electrical (SEV) surveys and field mapping. Also there were drilled
2 wells.
3. Also an efficient geophysical survey method for deep located water saturated reservoirs is magneto-teluric survey which for a proper definition may be realized with a density about 3 points on
square kilometer.
4. The existing wells were drilled and mainly investigated with a minimal program.
5. For a better approach may by achieved well logs in the existing wells. A relative cheap, eficient
and rapid method consists of Radioactive well logging (Gama Ray and Neutronic curves) which may
emphasize the exist4ence or different layers (lithology) and also may evaluate rocks porosity.
6. Between the existing wells may be accomplished an interference study which can show the existence or not of a communication between them and improve the existing geological and hydrodynamic
models.
7.In order to estimate the resource will be important to have porosity data (from cores and / or Well
logs). Reservoir thickness also may be evaluated from mentioned well logs. Areal dimension of the
field are more difficult to be established, mainly from geophysical surface survey.
8.Also may be tacken into account the possibility that drilling deep wells, which will cross the Bornova Flysch Zone Formations, the pellitic(clay) intervals may provide efficient seals which will block
heat flow mechanisms and thus the recorded temperature will be much higher corresponding to thermal flow rate and regional temperature gradient. World experience, i.e.German projects, also encounter dual wells with relative long horizontal drilled intervals and dual circulating systems or injecting respective extraction of fluids from pears of wells.
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Introduction
Located at the contact between the Subcarpathian hills containing Pliocene deposits involved
in the Marginal Folds nappe and the Internal Foredeep, the Sǎrata Monteoru spa was opened in 1895,
using natural NaCl-rich springs for medical and touristic bath. Several short (up to 200 m deep) drillings from the 1960ies have offered NaCl-rich water for the opening of more facilities, but after 40
years just one was still in function and could not cover the demand for mineral water. A geological
and geoelectrical study performed in 2005 by a team from the Geological Institute of Romania (IGR),
using also structural information from several deep (up to 2000 m) oil and gas drillings from the same
area, has proposed a location for a 100 m deep drilling, searching NaCl-rich water, on the main reverse fault of the Pericarpathian Fault System, where it is crossed by the Sărata river.
Drilled in 2009 by SC OVIDRILL SRL for SC TBRCM SA - filiala Sărata Monteoru, the
borehole has confirmed the proposal, delivering water with NaCl salinity over 100 g/l, which is now
used for medical treatment at the CERES Spa Hotel, and for two open pools used by thousands of
tourists each year from April to October.
Methodology
The geological study consisted in a 1:5.000 scale mapping of an area 20 km2 large around the
Sărata Monteoru Spa, the study of previous reports on mineral water in this locality from IGR, SC
POSPEC IUNI SA and the geological division of SC TBRCM SA, and of reports on oil and gas
from SC PETROM SA - Schela Berca.
The geoelectrical study consisted in resistivity measurement by vertical elecrical sounding on
an 100 m long section transversal on the geological structure, along the Sărata river on its left bank,
using a Schlumberger type device. It resulted an apparent resistivity ρa (field data) section and

a real resistivity section, illustrating the vertical array of the electrical data.
The drilling at 212,5 mm diameter was performed with an URB-3 AM device with
direct circulation down to 100 m it was and spontan potential PS and apparent resistivity ρa
were measured with potential and gradient devices. Sieve samples were collected and
analysed. From the geophysical diagraphy information, 24 m (71,50-66,50; 53,80-38,50;
27,50-23,50) of the column were selected for water admission. The borehole was enlarged to
φ=311,2 mm down to 77 m and the 100-77 m interval was filled with clay. After tubing of
the column, 3-5 mm large pebbles were introduced the ring space between φ 311,2 and the
212,5 mm for the 77-19 m interval, clay in the 19-18 m interval and cement from18 to3 m.
The pumping tests operated at Foraj 1 TBRCM Sărata Monteoru in three steps at
increasing debit, but steady for 6 h at each step, have pointed to an acceptable debit of 1,95
l/s and 1,71 l/s was selected as good debit for long-term pumping.
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Results

Using our surface observations and geoelectrical study from 2005, and older borehole
information from deep oil and gas drillings, a cross section along Sărata valley in the Sărata
Monteoru Spa was used for the proposal of a new 100 m deep drilling, for NaCl-rich water
supply.
After obtaining the necessary permit from the Romanian Agency for Natural
Resources by TBRCM Filiala Monteoru, the 100 m deep borehole drilled in 2099 by SC
OVIDRILL SRL was tested for one year (March 2009 – March 2010) at debit Qmed exp=1,5
l/s= 5,4mc/h=129,6 mc/day, the total volume Vt=42.898,32 mc being extracted, at water
temperature Tw=14o C. Chemical analyses of samples collected from the pumped water have
given values between:
94.930-99.680 mg/l for Chloride
41.595-41780 mg/l for Natrium
4.889-5.269 mg/l for Calcium
134.854 g/l fix residuum at 180o C
268,4 mg/l dicarbonate HCO3
pH=7
typical for the natural springs and older balnear drillings at Sǎrata Monteoru.
The chemical data obtained on Foraj 1 TBRCM Filiala Monteoru water point to highBr, I, Na-Cl mineral water, used since 2010 by CERES SPA for treating degenerative and
abarticular rheumatic deceases, chronic peripheral neurologic deceases, chronic gynecologic
deceases and for post-thrauma treatment, all the year round. The excess water is used for two
large open-air pools, where tourists swim in the warm season and one small indoor pool, used
also in the cold season.
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Introductory
Recent crustal earthquakes (EQs) within the Galati-Izvoarele area, followed by intermediate-depth
seismic events within Vrancea zone have considerably raised the interest of both specialists and large
audience on the unusual seismicity of the eastern Moesian Platform and the still debated Vrancea intermediate-depth EQs. Both crustal events in stable craton areas and the intermediate-depth seismicity
within full intra-continental environment may be hardly included in current tectonic and geodynamic
models. Several questions need to be answered such as: (i) what is the origin/genesis of crustal and
sub-crustal EQs; (ii) are crustal events connected to the oil explorations in the region?; (ii) are crustal
events in front of Carpathians connected in any way to the intermediate-depth EQs of the Vrancea
zone? and so on. The paper aims at explaining these unusual phenomena based on an alternative geodynamic model for the bending zone of East Carpathians and their related foreland. It starts from the
assumption that tectonics and geodynamics of the above-mentioned area have been strongly influenced by the opening of the W Black Sea basin.
Geophysical echoes of the Black Sea opening
Unlike some previous models (e.g. Finetti et al., 1988; Nikishin et al, 2003) claiming for the N-S
opening of the Black Sea basin during an unique geodynamic event (i.e. the back-arc extensional environment created behind Pontides by the northward subduction of the Neo-Tethys Ocean Floor) geophysical data advocate for a distinct space-time opening for the West and East Black Sea basins (e.g.
Besutiu, Zugrăvescu, 2004). The pattern of the residual geomagnetic and gravity anomalies on the sea
bottom strongly suggests the past presence of two rifts lying almost perpendicular to each – other.
Timing of rifting is well reflected in the potential fields’ pattern. Central W Black Sea, the gravity
high corresponding to the oceanic-type crust correlates with a geomagnetic high (suggesting a normal
polarisation, largely encountered during the Lower to Middle Cretaceous geomagnetic calm), while
for E Black Sea basin, the gravity high in the central basin is associated with a geomagnetic low (suggesting a geomagnetic reversal, lately encountered, during Upper Cretaceous – Cainozoic times).
Tectonic consequences
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Imprints of the W Black Sea opening in the NW inland may be clearly seen in the seismic tomography images (e.g. Martin et al., 2006; Besutiu, Zlăgnean, 2006). Lithosphere expelled by the sea basin
opening removed the former Moesian Plate (MoP) terrains, thus creating the so-called Dobrogean sector, well reflected in the P wave’s lower velocity indent. Besides, looking at local lateral changes in
velocity, it seems that W Black Sea rifting splits the MoP into several compartments by reactivating
or creating some well-known NW-SE striking faults in the Carpathians foreland, such as Sfântu
Gheorghe Fault (SGF), Peceneaga-Camena Fault (PCF), Capidava-Ovidiu Fault (COF), IntraMoesian Fault (IMF), Varna-Giurgiu Fault (VGF). Fingerprints of these tectonic elements may be
watched in the seismic tomography down to large depths (Besutiu, Zlăgnean, 2006). For instances,
PCF separates two distinct P wave velocity compartments down to the bottom of MoP, at about 130
km depth. A secondary fault system, trending WSW-ENE has been created by the MoP downward
bending in front of the vertical edge of the Intra-Alpine Plate. Northward PCF, within the GalatiIzvoarele area, a third (NNW-SSE striking) fault system, mainly originating in the downward bending
of the East European Plate (EEP) in front of East Carpathians, complicates the structural image.

Fig. 1 Cartoon showing geodynamic setting of the SE Carpathians and related foreland following the W Black
Sea opening. Red arrow, the main tectonic push; grey arrows, direction of the stress split along active faults.
EEP, East European Plate; IaP, Intra-Alpine Plate; MoP, Moesian Plate; VTJ, Vrancea triple junction; TESZ,
Trans European Suture Zone; TGF, Trans-Getica Fault. 1, rift-generated/reactivated faults; 2, secondary faults
created by the MoP downward bending; 3, faults belonging to EEP. Coloured dots, epicentres of crustal EQs
clustered along fault zones. BGO, Baspunar observatory. The inset: regional geodynamic frame; 1, paleo- and
active rifts; 2, tectonic forces; 3, plate boundaries; 4, GPS observed displacement and yearly rate; 5, opening

Crust seismicity
It seems that after the Black Sea opening end, tectonic forces acting in the SE Carpathians foreland
originate far away, in the active rifting located SW Arabian Plate (Red Sea and Aden Bay). They push
tectonic compartments delineated by the above-mentioned fault systems towards the Carpathians.
Usually, crust fragments move together, kept by friction. However, from time to time, when tectonic
forces overpass the friction, they may relatively slip each-other, thus generating EQs in their upper,
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brittle part. A statistical approach using polynomial regression allow for clustering epicentres of the
crustal EQs along the track of the major fault zones splitting MoP. Besides, fault plan solutions
mainly indicate stress directions in agreement with the strike of the above-mentioned faults, except for
the Vrancea intermediate-depth EQs epicentre area, where vertical extension mechanisms also occur.
Vrancea intermediate-depth EQs
It seems that speed excess provided to MoP by the W Black Sea opening created the geodynamic environment for the genesis of a FFT unstable triple-junction (VTJ) within Vrancea region (e.g. Besutiu,
2001). Consequently, the upper mantle seismicity in the area might be explained through thermo-baric
accommodation phenomena occurring in the sunken lithosphere compartment (i.e. thermal stress and
phase-transform processes such as volume change (mineral compacting), dehydration, etc). Besides,
eclogitization of the lower crust of the VTJ creates a gravitational pull and lithosphere stretching, to
which crust EQs with vertical extension focal mechanisms may be associated (e.g. Besutiu, Zlăgnean,
2006). Due to the reverse horst geometry, central VTJ is faster or lower sinking depending on the intensity of tangential tectonic forces. At a low rate of sinking, small volumes of lithosphere are exposed to thermo-baric accommodation only and, consequently, a limited amount of seismic energy
may be released. Oppositely, at larger sinking rates, larger volumes of lithosphere are brought into
thermo-baric disequilibrium, and increased amounts of seismic energy are expected.
The Baspunar experiment
Taking into account the suggested tectonic setting, it becomes obvious that the amount of seismic
energy released between the Black Sea and Carpathians mainly depends on the intensity of the tectonic forces acting in the area. The Baspunar Geodynamic Observatory (BGO) represents an attempt
to assess changes in tectonic forces acting in the SE Carpathians foreland based on the monitoring of
the crust deformations along the PCF. The idea lying behind is that changes in tectonic forces may not
necessarily change the PCF slip rate, but changes in the fault slip will undoubtedly reflect the increase
of tectonic forces. At BGO, two highly accurate Leica TC 1201 total stations monitor and record
every minute the distance between the PCF flanks. Raw observations are then corrected for variation
in atmospheric factors and averaged for a 5 minutes time span. To avoid the effect of rapid changes in
atmospheric parameters, night records are mainly taken into account. Based on thus corrected and selected observations, slip rate is determined and compared with the amount of seismic energy released.
Preliminary results during the year 2012 showed a good correlation between the PCF monthly average
slip and monthly crust seismicity in front of Carpathians. Adequate monthly correlations with the energy released by the Vrancea intermediate-depth EQs have been also noticed.
On September-October 2013, during the seismicity occurred in Galati-Izvoarele area, BGO records
(Fig. 2), show short alternate episodes in PCF slip, spread around a general low-rate dextral trend, till
September 28-29, when the dextral slip rate suddenly increased more than 20 times. The episode
lasted for a time span of 5-6 days, during which seismic activity in Galati-Izvoarele area reached the
paroxysm. After that, the PCF turned to left-lateral behaviour for several days and back to the slight
right-lateral trend. On October 6, an EQ of magnitude Mw=5.5 occurred at 134 km depth within
Vrancea zone. Another significant change in PCF slip took place on October 10, followed by the
Vrancea Mw 4.7 event on October 15, and later on by an overall increase of the Vrancea seismicity.
Concluding remarks
Geophysical evidence suggest that the W Black Sea opening split the Carpathians foreland by reactivating or creating several fault systems striking NW-SE, WSW-ENE or NNW-SSE. It is assumed that
tectonic forces acting in the above-mentioned foreland after the end of the Black Sea rifting are responsible for the crust seismicity in the area by pushing tectonic compartments towards the Carpathians. Overall, crust fragments move together kept by the friction. However, when tectonic forces overpass the friction they relatively slip each-other along the above-mentioned faults, and may generate
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EQs in their upper, brittle part. The increase in tectonic forces may also result in an accelerate sinking
of the Vrancea seismic body into the upper mantle, thus exposing larger volumes of lithosphere to
thermo-baric disequilibrium able to generate a significant amount of seismicity. Changes in tectonic
forces are monitored at BGO, and preliminary results seem to confirm good correlations between the
monthly PCF slip rate and seismic energy monthly released by the crustal and/or intermediate events.

Fig. 2 PCF slip rate as recorded at BGO and seismic energy released by crustal and intermediate-depth EQs.
Negative slip rate mark dextral episodes, and positive ones, the left-lateral behaviour

To conclude, crust seismicity within the Galati-Izvoarele region mainly occur along the major SGF
zone (the northern flank of North Dobrogea unit), at the junction with the NNW-ESE striking crustal
fault system of EEP, in no relation with oil exploration activity, but tightly connected to the intensification of the NW trending tectonic forces, as reflected in the significant increase of the PCF slip
rate recorded at BGO. Crust seismicity in the Galati-Izvoarele area and Vrancea intermediate-depth
EQs have a distinct genesis, but seems to be triggered by the same geodynamic setting: the increase in
tectonic forces acting in front of Carpathians. A distinct PCF slip behaviour appears prior and during
the intensification of seismicity. The delay noticed in timing of the crust EQs in front of Carpathians
and Vrancea intermediate-depth events is likely due to the distance and upper mantle viscosity.
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The crystal structure of the marcasite sample from Herja (Maramures county, northern Romania) was
refined using X-Ray powder diffraction data and the Rietveld method. The studied sample (figure 1)
was collected during field trip to the Herja mining exploitation in the summer practice held in Baia
Mare region in July 2012.

Figura 1. Polymetallic sample with iron sulphurs (pyrite and marcasite) from Herja ore deposit
From geological point of view, the Herja perimeter belongs to the Neogene volcanites zone of Eastern
Carpathians, locally being situated in the Gutai Mountains. Herja deposits it is a largest hydrothermal
vein systems of Pannonian age hosted into Sarmatian-Pannonian volcanic rocks and Neogene and Paleogene rocks in the metallogenic district surrounding the Baia Mare city (Cook and Damian, 1997).
The Herja deposit is an old deposit that has produced some of the world's finest well crystallized
specimens for over a century. The mining exploitation is close to the small village of Chiuzbaia, 7 km
east-north-east of Baia Mare. According to Cook and Damian (1997) all the lead antimony sulfosalts
from Herja are As-free. The polymetallic mineralized veins contains a wide variety of metallic minerals: sphalerite, galena, pyrite, pyrrhotite, stibnite, chalcopyrite, arsenopyrite, jamesonite, tetrahedrite,
semseyite, and non-metallic minerals: quartz, siderite, ankerite, calcite, gypsum, baryte and vivianite.
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The hydrothermal veins show different types of structures: massive, rubanate, brecciated and concentric (Popescu, 1976).
Marcasite is the metastable dimorph of FeS2, and rapidly inverts to pyrite when heated above 500°C.
Minerals with the marcasite structure have the formula AX2, where A = Fe, Co, Ni, Ru, Os, and X = S,
Se, Te, As and Sb. Marcasite is typically formed under low-temperature highly acidic conditions, both
in sedimentary environments (shales, limestones, and low rank coals) and in hydrothermal veins
formed by ascending solutions.
Marcasite possesses a 6-3 coordination structure. Marcasite, like pyrite, has Fe atoms in octahedral
coordination with S, and S atoms tetrahedrally coordinated to three Fe atoms and one S atom. The
difference between the marcasite and pyrite structures is found in the linking of the Fe-centered octahedra. In the marcasite structure, Fe-centered octahedra share two edges in planes normal to (001); in
pyrite the octahedra are linked at corners (Buerger, 1931; Vaughan and Craig, 1978).
The sample was ground in an agate mortar with pestle to particle size smaller than about 20µm. X-ray
powder diffraction data were measured at 24ºC using an automated Bruker D8 Advance θ-θ
diffractometer, with CuKα radiation (λ = 1,54Å; 40kV; 40mA), a LynxEye solid-state Si detector and
Bragg-Brentano geometry. Kβ radiation was eliminated by a Ni filter. Primary and secondary Soller
slits were 2.5º. A fixed aperture and divergence slit of 0.6mm, a 0.6mm antidivergence slit and 0.1mm
width detector slit were used. X-ray diffraction data were obtained using 0.1º 2θ steps from 20º to 60º
2θ counting for 5 s per step.

Figure 2. 3D view of the crystal structures of marcasite resulted from Rietveld refinement.
The Rietveld refinements were carried out using the computer program Diffracplus TOPAS 4.1
(Bruker-AXS GmbH). For the fit of the peaks has been used pseudo-Voigt profile function. Rietveld
refinement using X-Ray powder diffraction data of marcasite sample in the space group Pnnm
(No.62) (Hahn, 2005): a=4.462Å, b=5.423Å, c=3.302Å, Z=4, cry size L=9948.7nm, cry density
(g/cm^3)=4,987, Rwp=5.51, Rexp=5.03, Rp=4.26, confirm the basic marcasite structure. The atomic
positional parameters for the marcasite structure resulted from the Rietveld refinements are presented
in the table 1.
The figures of merit (Young, 1996; Pecharsky and Zavalij, 2009) were: goodness-of-fit GOF=1.10,
χ2=1.21 and Durbin-Watson statistic d=2.18. The paper provides a new set of the unit cell parameters
and fractional coordinates that define the marcasite structure.
Table 1: Atomic positional parameters for the marcasite structure resulted from Rietveld refinement.
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Atom

Np

x

y

z

Occ

Beq

2-sigma

Fe

2

0.00000

0.00000

0.00000

1

1.05

0.01539

S

4

0.20000

0.60926

0.00000

1

1.78

0.01161
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Introduction
Getic Depression is an area of great promise for hydrocarbons in Southeastern Europe. It belongs to a
large group of petroleum systems in Romania, respectively Carpathian Foredeep. The Getic
Depression is situated within a foreland basin (presently highly deformed) formed in front of the
Southern Carpathians, in response to the flexural loading of the Moesian Platform.
Calinesti-Oarja structure is located on the southern flank of Pitesti-Golesti anticlinorium. The wells
were crossed deposits belonging to Dacian, Pontian and Meotian, discordant arranged over Burdigalian or Oligocene. Calinesti-Oarja oil field is a faulted monocline of North-South direction; the productive formations are Meotian (oil and gas) and Burdigalian (oil) having following average values of
main parameters: 24% porosity; 25% irreducible water saturation; 1.144 oil volume factor; 0.873
kgf/dm3 oil specific gravity.
In the paper were analyzed several cores from Călinesti-Oarja structure by optical microscopy (thin
sections) and X-ray diffraction (powders method). The cores analyzed were soaked with oil and/or
connate water.
Methodology
The thin sections study was performed using a polarizing optical microscope - Steindorff type. Images
were taken with a capture incorporated camera.
The sample was ground in an agate mortar with pestle to particle size smaller than about 20µm. X-ray
powder diffraction data were measured at 24ºC using an automated Bruker D8 Advance θ-θ diffractometer, with CuKα radiation (λ = 1,54Å; 40kV; 40mA), a LynxEye solid-state Si detector and BraggBrentano geometry. Kβ radiation was eliminated by a Ni filter. Primary and secondary Soller slits
were 2.5º. A fixed aperture and divergence slit of 0.6mm, a 0.6mm antidivergence slit and 0.1mm
width detector slit were used. X-ray diffraction data were obtained using 0.1º 2θ steps from 1º to 60º
2θ counting for 2 s per step.
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Qualitative analysis was carried out using Diffracplus EVA computer program and database PDFICDD 2-2008. Pseudo-Voigt (pV) profile function was used for the fit of the peaks. The Rietveld refinements (quantitative analysis) were carried out using the computer program TOPAS 4.1. Rietveld
refinement quality was expressed by R-values indices represented by Rwp, GOF, DW.
Results
The study of the thin sections revealed the presence of epiclastic detrital rocks represented by polymictic sands and sandstones (greywacke).
The first sample (X1 well) is a POLYMICTIC SAND which is composed of granoclasts of quartz,
plagioclase (oligoclase), orthoclase (microcline), micas, bioclasts of calcite, lithoclasts (detritic limestone, gneisses) embedded in a matrix of clay minerals.
The sample no.2 (X2 well) represents a CALCAREOUS FINE SAND composed of granoclasts of
quartz, plagioclase (albite), orthoclase (microcline), muscovite, carbonatic bioclasts (micriticmicrosparitic) embedded in a matrix of clay and carbonate minerals (figure 1).
The sample no.3 (X3 well) is a GREYWACKE that is composed of polygranular clasts, granoclasts
(quartz, microcline, oligoclase, micas) and lithoclasts (gneisses, micritic limestone), rare bioclasts of
micritic limestone embedded in a matrix of carbonate and clay mineral (figure 2).

Figure 1. Granoclaste of microcline and
angular quartz, carbonate fragments with
sparitic/microsparitic structure (N+, 150x).

Figure 2. Polygranular clasts of quartz and
clasts of micritic carbonate with granoclasts of
plagioclase, muscovite and garnet (N+, 100x) .

The X-ray diffraction analysis shows the presence in large quantity of tectosilicates and subordinate
phyllosilicates (illite, chlorite), carbonatic and salt minerals. The presence of halite in cores was
related to the existence of connate water. The mineralogical composition of cores from CălinestiOarja structure resulted by quantitative analysis are presented in table 1.
Table 1. Mineralogical composition of cores analyzed (quantitative analysis – wt% Rietveld)
Minerals
Quartz
Calcite
Clinochlore
Muscovite
Halite
Oligoclase
Microcline

X1 well
45.86
2.63
10.04
6.85
11.41
12.94
8.31

X2 well
26.67
21.51
7.95
6.80
5.13
9.90
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35.73
16.83
8.39
3.42
5.58
5.37
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Albite
Biotite
Illite
R-values
Rwp
GOF
DW

1.96
-

11.97
10.07

7.08
17.59

18.96
1.26
2.08

14.63
1.23
2.06

16.92
1.28
2.05

Conclusions
The study of the thin sections revealed the presence of epiclastic detrital rocks represented by polymictic sands and sandstones.
Generally, the cores analysed are composed of granoclasts (quartz, feldspars, micas), lithoclasts and
bioclasts embedded in a fine matrix of clay and carbonate minerals.
The X-ray diffraction analyses revealed the presence in large quantity of the siliciclasts and carbonate
minerals, and the halite (probably related to the connate water).
Except the core from X1 well, the X-ray diffraction analyses show the presence in appreciable quantity of the dioctahedral and trioctahedral phyllosilicates represented by the illite and the clinochlore.
Predominance of angular and subangular lithoclasts and granoclasts suggests transport over a short
distance within sedimentary basin.
Establishing global mineralogical composition, the rock type and textural characters have great importance because cores analyzed of Meotian age have proved an excellent quality for being reservoir
rocks.
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Introduction
The North Dobrogea and the Predobrogean Depression correspond to the territory between the greenschist massif, delimited by the Peceneaga-Camena fault to the northeast, and the margin of the East
European Platform. In this region there are sectors known as “North Dobrogea”, the “North Dobrogean Promontory” and the “Predobrogean Depression”. As the matter of fact, North Dobrogea with its
northwest prolongation under the Neogene and Mesozoic deposits, the North-Dobrogean Promontory
respectively, represents an old geosyncline (North Dobrogean Orogen). The final consolidation of
North Dobrogea took place probably during the Kimmerian movements. The Predobrogean Depression is in fact the foredeep of the North-Dobrogean geosyncline, outlined during the terminal Triassic
and manifested as such during the Jurassic, as well (Paraschiv, 1979).
The Independenta structure represents the most important oil field in the Predobrogean Depression.
The structure corresponds to ridge area of the North Dobrogean Promontory (figure 1), whose basement sketches three morpho-structural culminations. Neogene deposits covers this culminations and,
by compaction, borrow the shape of culminations, as expressed by three domal structures.

Figure 1. Geological cross-section in the North Dobrogean Promontory area
The basement of crystalline schists is directly covered by the Pliocene deposits, and locally by the
Sarmatian. The Pliocene consists of a lithological series of sands and marls (figure 2). Arenitic depos-
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its of Pliocene having reservoir rock characteristics were grouped into 17 layers which, in turn, forms
6 complexes, labeled from bottom to top, I-VI. The Pliocene layers are saturated with oil, associated
gas and free gas. The depth of the productive layers ranges between 450-650 m. The three domes,
probably, disturbed by faults, too, have been numbered, from the north to the south, with I, II, and III.
Among them, dome II had a better behavior, the dome III being of the least importance. The traps are
structural, stratigraphic, paleogeomorphic and mixed. The Pliocene reservoirs have following average
values of the main parameters: effective thickness 1.5-9.7 m; average porosity 30 %; permeability
600-800 mD; irreducible water saturation 20 %; oil volume factor 1.05; oil specific gravity 0.930
kgf/dm3. The solution ratio is 15 N m3/m3. The initial pressure was 43-47 kgf/cm2 and the saturation
pressure was 35-55 kgf/cm2 (Paraschiv, 1979).

Figure 2. Lithological column of Independenta structure (A1 well).
Generally the reservoir rocks consist of fine sands and poorly consolidated sandstones. Therefore, any
lack of balance in the deposit causes the sand movement into the well hole.
In the paper were analyzed by optical microscopy (thin sections) and X-ray diffraction (powders
method) several samples from Independenta structure.
Methodology
The thin sections study was performed using a polarizing optical microscope - Steindorff type. Images
were taken with a capture incorporated camera.
The samples were ground in an agate mortar with pestle to particle size smaller than about 20 µm.
X-ray powder diffraction data were measured at 24ºC using a Bruker D8 Advance θ-θ diffractometer,
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with CuKα radiation (λ = 1,54Å; 40kV; 40mA) and Bragg-Brentano geometry. Kβ radiation was
eliminated by a Ni filter. Primary and secondary Soller slits were 2.5º. Were used a divergence slit of
0.6mm, an antidivergence slit of 0.6mm and 0.1mm width detector slit. X-ray diffraction data were
obtained using 0.1º 2θ steps from 1º to 60º 2θ counting for 2 s per step.
Qualitative analysis was carried out using Diffracplus EVA computer program and database PDFICDD 2-2008. Pseudo-Voigt (pV) profile function was used for the fit of the peaks. The Rietveld refinements (quantitative analysis) were carried out using the computer program TOPAS 4.1. Rietveld
refinement quality was expressed by R-values indices represented by Rwp, GOF, DW.
Results
The study of the thin sections revealed the presence of epiclastic detrital rocks represented by clayey
sands, greywackes and mudrocks. The samples are composed of granoclasts (quartz, feldspars, micas), lithoclasts and bioclasts in a fine matrix of clay and carbonate minerals.
The X-ray diffraction analysis shows the presence in large quantity of tectosilicates and
phyllosilicates (illite, chlorite, muscovite, stevensite) and subordinate carbonate minerals (calcite and
aragonite). The mineralogical composition of samples from Independenta structure resulted by
quantitative analysis are presented in table 1.
Table 1. Mineralogical composition of samples analyzed (quantitative analysis – wt% Rietveld)
Minerals
Quartz
Muscovite
Albite
Clinochlore
Calcite
Illite
Stevensite
Microcline
Aragonite
R-values
Rwp
GOF
DW

A1 well
(420-430m)
18.37
1.86
5.45
16.83
9.00
38.52
9.96
-

A1 well
(470-480m)
47.72
3.73
4.18
14.65
11.29
11.45
6.98
-

A1 well
(550-560m)
52.94
4.72
4.97
7.20
7.83
13.68
5.32
3.35

A1 well
(570-580m)
43.35
7.61
11.15
9.02
8.60
6.95
8.94
4.37

12.52
1.15
2.22

11.99
1.12
2.19

14.36
1.22
2.38

12.57
1.15
2.01

Conclusions
Predobrogean Depression is a promising area for oil and gas exploration in Romania. This geological
unit lies on southwest of the East European Platform and northeast of North Dobrogean Orogen (Hercynian-Kimmerian).
The study of the thin sections revealed the presence of epiclastic detrital rocks represented by clayey
sands, greywackes and mudrocks. Generally, the samples analysed are composed of granoclasts
(quartz, feldspars, micas), lithoclasts and bioclasts in a fine matrix of clay and carbonate minerals.
The X-ray diffraction analysis shows the presence of tectosilicates, dioctahedral and trioctahedral
phyllosilicates and carbonatic minerals. As a novelty is noted the presence of the trioctahedral
smectites (stevensite) revealed by X-ray diffraction.
The paper brings new informations on the Independenta oilfield increasing degree of knowledge of
the reservoir rocks. Establishing global mineralogical composition, the rock type and textural
characters of samples analyzed of Pliocene age (reservoir rocks) that are fine sands and poorly con-
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solidated sandstones have great importance for choosing an efficient method to controlling the sand
movement into the well hole.
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The crystal structure of the stibnite sample from Herja (Maramures county, northern Romania) was
refined using X-Ray powder diffraction data and the Rietveld method. The studied sample (figure 1)
comes from the collection of mineralogy laboratory of Petroleum-Gas University of Ploiesti, and was
collected from the vein 10 Salan of Herja ore deposit.

Figure 1. Stibnite sample from Herja ore deposit.
From geological point of view the Herja perimeter belongs to the Neogene volcanites zone of Eastern
Carpathians, locally being situated in the Gutai Mountains. The Herja ore deposit is located between
Chiuzbaia Valley and Firiza Valley, about 5km NW of Baia Sprie town. In the Herja zone are known
sedimentary tertiary and Neogene magmatic formations. The sedimentary formations belong to the
Eocene, Sarmatian and Pannonian. The Neogene magmatites are represented by volcanic products and
by intrusive bodies. The volcanic products are represented by lava flows and subordinately, pyroclastic rocks. The vulcanites are represented by pyroxene and quartz andesites (Damian, 2003).
This ore deposit represented by hydrothermal veins oriented NE-SW, is located in andesitic eruptions
from the Neogene period. The polymetallic mineralized veins contains a wide variety of metallic mi-
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nerals: sphalerite, galena, pyrite, pyrrhotite, stibnite, chalcopyrite, arsenopyrite, jamesonite, tetrahedrite, semseyite, and nonmetallic minerals: quartz, siderite, ankerite, calcite, gypsum, baryte and
vivianite. The hydrothermal veins show different types of structures: massive, rubanate, brecciated
and concentric (Popescu, 1976).
The stibnite crystals shaped like slender prisms there are often striated and or parallel lines on crystal
surface or cleavage faces. Where one twin plane bends the crystal one direction and another twin
plane bends it in the other direction. The quality of the stibnite sample was good, this being composed
only of stibnite crystals.
Stibnite is the most common and widespread antimony minerals, and is one of the end terms of the
stibnite-bismuthinite isomorph series, crystallized in the orthorhombic system. The stibnite structure
consists of [Sb4S6]n chains parallel to the c axis. Each antimony atom within a chain is coordinated
by five sulfur atoms forming a square pyramid (Scavnicar, 1960).
The sample was ground in an agate mortar with pestle to particle size smaller than about 20µm. X-ray
powder diffraction data were measured at 24ºC using an automated Bruker D8 Advance θ-θ
diffractometer, with CuKα radiation (λ = 1,54Å; 40kV; 40mA), a LynxEye solid-state Si detector and
Bragg-Brentano geometry. Kβ radiation was eliminated by a Ni filter. Primary and secondary Soller
slits were 2.5º. A fixed aperture and divergence slit of 0.6mm, a 0.6mm antidivergence slit and 0.1mm
width detector slit were used. X-ray diffraction data were obtained using 0.1º 2θ steps from 10º to 60º
2θ counting for 10 s per step.

Figure 2. 3D view of the stibnite crystal structures resulted from Rietveld refinement.
The Rietveld refinements were carried out using the computer program Diffracplus TOPAS 4.1
(Bruker-AXS GmbH). For the fit of the peaks has been used pseudo-Voigt profile function. Rietveld
refinement using X-Ray powder diffraction data of stibnite sample in the space group Pnma (No.62)
(Hahn, 2005): a=11.307Å, b=3.833Å, c=11.217Å, Z=4, cry size L=160nm, cry density
(g/cm^3)=4.64, (2-sigma=0.016), Rwp=9.68, Rexp=8.13, Rp=10.01, confirm the basic stibnite structure.
Table 1: Atomic positional parameters for the stibnite structure resulted from Rietveld refinement.
Atom
Sb1
Sb2
S1
S2
S3

Np
4
4
4
4
4

x
0.47387
0.34335
0.28649
0.54681
0.37225

y
0.25000
0.75000
0.25000
0.75000
0.75000

z
0.31696
0.03043
0.21739
0.14126
0.45577

www.geosociety.ro

31

Occ
1
1
1
1
1

Beq
1.4718
1.5862
1.6061
1.6840
1.3476

2-sigma
0.0154
0.0674
0.0367
0.0155
0.0316
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The figures of merit (Young, 1996; Pecharsky and Zavalij, 2009) were: goodness-of-fit GOF=1.19,
χ2=1.41 and the Durbin-Watson statistic d=2.16. The atomic positional parameters for the stibnite
structure resulted from the Rietveld refinements are presented in the table 1. The paper provides a new
set of the unit cell parameters and fractional coordinates that define the stibnite structure.
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Afinitatea evaporite-petrol îşi găseşte prime referinţe în citările timpurilor biblice asupra ivirilor de
asfalt din jurul Mării Moarte (Nissenbaum, 1977) şi ulterior în primle abordări ştiinţifice, începând cu
Ochsenius (1888) sau Woolnough (1937). Se aminteşte consideraţia asupra genezei hidrocarburilor din
“argilurile salifere cenuşii” din masivele de sare, datorată lui Matei Drăghiceanu (1875). Relaţia
“evaporite-petrol” este abordată mai serios, începând cu lucrările lui Borchert (1940), Lotze (1957),
Borchert şi Muir (1964), iar lucrarea lui Kirkland şi Evans (1988) nuanţează productivitatea organic a
ambianţelor hipersaline. În România, preocupări conexe subiectului în discuţie apar la Popescu Voiteşti
(1912-1917), referitoare la natura tectonică a breciei sării, opusă genezei sedimentare susţinută, între alţii,
de Mrazec şi Teisseyre (“conglomerate din acoperişul sării”) (1902), Hornes Rud ( “Saltzton” ) (1903),
Diener (“Haselgebirge”) (1903). Ion Simionescu (1923) avansa ipoteze asupra originii hidrocarburilor
(prin descompunerea faunei marine în apă/ prin putrefacţia substanţelor vegetale/ din gaze dizolvate în
ambianţa acvatică a depunerii sării). Prezenţa evaporitelor este nuanţată în nomenclatura stratigrafică
clasică, care separă în Burdigalian o “formaţiune saliferă inferioară” şi în Tortonian o “formaţiune saliferă
superioară” (Popescu, Ciupagea, Georgescu, Balteş, Motaş, 1973). Între formaţiunea saliferă inferioară
(Burdigalian inferior) şi formaţiunea saliferă superioară (Llanghian) se află molasa inferioară şi deasupra
se găseşte molasa superioară. Se amintesc lucrări legate de acumulări de hidrocarburi în ambianţe
evaporitice, la Paraschiv (1973) sau lucrări asupra formaţiunilor salifere datorate lui Paucă (1972, 1975),
Popescu et al. (1973), Bogdan Popescu (1976), Jipa (1978), Săndulescu (1984), Marinescu şi Mărunţeanu
(1990).
În abordarea genezei evaporitelor în conexiune cu productivitatea organică, se impune precizarea
termenilor de adâncime, salinitate şi producţie de biomasă a unui corp de saramură.
Criteriul de adâncime se raportează la baza valului (sub care concentraţiile de saramură se reduc
drastic, Sonnenfeld, 1984) şi la zona fotică (transparenţa fiind în acord cu salinitatea, dar şi cu
concentraţia de biomasă). Un corp de saramură de apă adâncă se consideră ca fiind la valori de: sub 50m,
după Melvin (1991), sub 75m, după Warren (1986), sub 10 la 20m, după Evans şi Kirkland (1988).
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Criteriul de salinitate se raportează unui interval larg de valori ce presupun sedimente/roci specifice.
După Lang (1937), mediul hipersalin include stadiile vitasalin, penesalin şi supersalin. Stadiul vitasalin
(mesosalin, după Kirkland şi Evans, 1981) este aferent depunerii carbonaţilor, intervalul de salinitate fiind
între 35 şi 142 ‰. Stadiul penesalin corespunde depunerii de anhidrit, intervalul de salinitate fiind de 142
şi 250 ‰. Stadiul salin aparţine depunerii de anhidrit + halit corespunzător intervalului 250 şi 350‰.
Stadiul supersalin este caracterizat de săruri delicvescente, în intervalul de salinitate > 350‰. Kirkland şi
Evans (1981) propun ca ambianţă mesosalină (identic zona vitasalină, Lang) pentru salinităţi cuprinse
între normal marin şi punctul de precipitare al CaSO4, şi ambianţă hipersalină pentru orice valori de
salinitate mai mari. Ambianţa mesosalină este propice productivităţii organice. Termenul hipersalin
prezintă ambiguitate, fiind adesea folosit ca interval de precipitare al sărurilor evaporitice, în general,
pentru ambianţe cu salinităţi ce depăşesc pe cea a apei de mare.
Producţia de biomasă implică o clasificare/definire a grupelor de organisme primitive, iniţial
denumite ”alge albastre-verzi”. Sunt organisme “prokaryote” şi spre deosebire de bacterii fotosintetice ce
conţin clorofila α, se sugerează a fi plante. În ambianţe bogate în sulfuri sunt capabile de schimbare a
fotosintezei la anoxigenică. Din cauza organizăriilor celulare se apropie mai mult de bacterii şi nu mai
sunt clasificate ca alge. Cele mai multe astfel de organism sunt denumite (cu obiecţii) cyanobacterii.
Important în producţia de biomasă este capacitatea unor cyanobacterii de a fixa azotul atmosferic. În
condiţii microaerofilice şi anaerobe, anumite alte grupe de cyanobacterii fixează azotul chiar mai sigur
decât genurile heterociste. Fosforul este probabil nutrientul limită al sistemului cyanobacterial.
Cyanobacteriile apar ca specii unicelulare coloniale, filamentoase. Evaporitele, îndeosebi sulfatice, se
formează în mod obişnuit în prezenţa edificiilor microbiene (cyanobacteriene). Ele pot crea structure
domale microbiolitice, analoage celor carbonatice, care totuşi, sunt structuri hibride complexe, probabil
mai mult anorganice (chimice) decât organice (microbiene), ca origine (Babel şi Schreiber, 1013).
Termenul microbial mat este folosit extensiv pentru un ecosistem complex, constituit preponderent din
cyanobacterii.
Producţia de materie organică în medii evaporitice rezidă mai mult din capacitatea de conservare
decât din productivitatea propriu-zisă. Calitatea de rocă-sursă generatoare de hidrocarburi în sensul
capacităţii unui mediu de a produce şi conserva materie organică şi sediment implică mai multe condiţii:
1. o cantitate suficientă de materie organică, de un anumit tip, care după maturare sa poată produce
hidrocarburi; 2. material organică sa nu fie diluată excesiv în masa de sediment din timpul depunerii;
3. în timpul sedimentării şi diagenezei timpurii, material organică să nu suporte o oxidare completă;
4. posibilitatea tranformării diagenetice a materiei organice în petrol- interpretată mai mult ca o funcţie a
mediului de origine decât a mediului în care poate evolua ulterior. Mediile evaporitice pot satisface
condiţiile generând cantităţi apreciabile de rocă-sursă pentru hidrocarburi. Dacă domeniile de apă adâncă
mezohalină au potenţial maxim în conservarea hidrocarburilor, trebuie admis că şi edificiile microbiene
cu sedimentele associate depuse în ambianţe puţin adânci sau în ambianţe evaporitice supratidale pot
genera, în anumite condiţii, roci generatoare de hidrocarburi (Evans şi Kirkland, în Schreiber, 1988).
Principalele medii evaporititce pot fi diferenţiate în: 1. medii marine (exemple: Bazinele evaporitice
messiniene); 2. medii de tranziţie marin-lacustre (exemple: Laguna Shark Bay, Laguna Madre, lagunele
hipersaline ale Golfului Persic cu Sabkha de la Abu Dhabi); 3. bazine solare salter n-uri (exemple:
Alviso/golful San Francisco, Bazinul Orca din Golful Mexic, Solar Lake din golful Elat/Coasta Sinai,
bazinele coastei bulgare, bazinele coastei Pacificului, Salin-de-Giraud/coasta sudică a Franţei, Santa
Polo/coasta estică a Spaniei); 4. lacuri sărate (Nakuru/Kenia, Marele Lac Sărat/SUA, Marea Moartă).
1. Medii marine. Bazinele evaporitice messiniene se înscriu ca locaţii situate parţial pe crusta oceanică şi
parţial pe crusta continentală subţiată facilitând depozite sedimentare marine şi evaporitice complexe
(0,2-2-10km grosime) de apă puţin adâncă la top cu secveţe desicate, acoperite apoi cu sediment marine
în care sunt recunoscute şi unele evaporite de apă adâncă (Schreiber et al., 1976; Vai şi Ricci Lucchi,
1977). Intercalaţiile groase carbonatice şi sulfatice sugerează o creştere a zonei fotice şi permit
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recunoaşterea în situaţii de diageneză redusă, a structurilor algale, (characee) filament şi structuri de
cyanobacterii, concoide, aglomerări bacteriene, pelete. Conţinutul organic al depozitelor capătă procente
apreciabile, care prin alterarea bacteriană au putut determina generare precoce de metan şi alte gaze
(Schreiber, 1988). În bazine de la periferia domeniului mediteranean apare frecvent asociaţia de laminate
preevaporitice cu complexe carbonatice (melobesiee, madrepori,stromatolite) şi evaporite care se înscriu
în asociaţia: rocă generatoare, rocă rezervor, rocă ecran (Rouchz, 1988). Evoluţia depozitelor presupune
existenţa a două moment: 1. o fază transgresivă de upwelling cu productivitate organic ridicată la debutul
Messinianului – în care conservarea materiei organice este înlesnită de stratificare periodic a apei, cu
minim de oxigen în stratul intermediar; 2. o fază regresivă de izolare în bazine semiînchise/izolate – cu
conservarea materiei organice înlesnită de anoxia de fund şi hipersalinitate. Caracteristica complexelor
carbonatice de margine sau de reliefuri marine proeminente este porozitatea primară a maselor
carbonatice bioconstruite (melobesiee/corali) sporită prin procese de diageneză/disoluţie - carstificare în
cursul perioadelor de drawdown ale nivelului marin (Rouchy, 1981) pe langă rolul halocinezei în
acumularea hidrocarburilor şi pe lânga calitatea de ecran a evaporitelor (prin extinderea, grosimea şi
continuitatea lor) primordială rămâne calitatea generatoare/producţia primară de materie organică a
mediilor evaporitice. În Messinian martorii producţiei organice apar ca strate de sedimente biogene în
general bogate în organisme de unispecificitate prolixă sau de mică diversitate specifică ( lumaşele cu
cardiacee, diatomite, laminate cu annoplankton, stromatolite calcaroase/gipsificate, relicte
cyanobacteriene). Stratificarea apelor şi condiţiile reducătoare facilitează conservarea materiei organice.
Sedimentarea evaporitică poate influenţa calitatea de rezervor prin accentuarea sau estomparea porozităţii
(prin precipitare interstiţială de sulfati, cloruri). Evoluţia de la închiderea progresivă a legăturilor cu
oceanul şi trcerea de la condiţii marin normale la hipersaline conduce la suite de roci generatoare,
rezervor, ecran, favorabile conservării şi evoluţiei materiei organice de-a lungul istoriei postsedimentare,
generând interesante perspective petroliere (Rouchy, 1988);
2. Medii de trecere marin-lacustre: Laguna Madre şi lagunele hipersaline de tip Sabkha. Laguna Madre
este lagună hipersalină cu activitate biotică de excepţie la creştere de salinitate (de două ori faţă de
contextual Golfului Mexic) peste cea a apei normal-oceanice. Explozia algelor verzi pigmentate
generează aşa numita ”apă roşie”, iar populaţia de zooplankton (prin patru specii de nevertebrate) devine
extreme de ridicată, astfel că un mic pelecipod Anomalocardia cuneimeris ajunge la o densitate de 15 000
de indivizi/metru2 (Hedgpet, 1947, Simmons, 1957, Schreiber, 1988). Zonele Sabkha ca mediu de
generare a evaporitelor prin evaporare capilară în câmpia de coastă, relevă numeroase exemple de
dezvoltare prolixă a algelor şi comunităţilor microbiene în lagune hipersaline şi câmpii supratidale cu
exemplificare în sabkha de la Abu Dhabi (Kendall şi Skiwith, 1969, Purser, 1985). Anhidritulş Hith al
Golfului Persic relevă condiţii de sabkha şi playa pe suprafeţe de 72 mil km2 în marginea de sud a
Oceanului Tethis. Anhidritul Hith include o secvenţă groasă de segmente evaporitice sulfatice care
formează un excelent ecran ( Arabia Saudită, Quatar, Behrein, vest Abu Dhabi) în calea migrării
hidrocarburilor generate în Jurasic. Este de subliniat unispecificitatea prolixă a mediilor hipersaline
întărită şi de conceptual biologic= regula lui Thienemann (Gerdes şi Krumbein, 1984): Diversitatea
speciilor endemic la o nişă ecologică particular se diminuează odată ce ostilitatea mediului creşte.
Reducerea numărului de specii din mediul hipersalin antrenează creşterea numărului de indivizi. Efectul
condiţiilor ambientale hipersaline este menţinerea unui lanţ trofic de la producătorii primari algali şi
microbieni la consumatori halotoleranţi şi ocazional la vertebrate precum păsările flamingo sau raţa
Laysan. Contribuţia bacteriană poate fi preponderentă cantitativ şi în condiţiii de conservare poate fi
determinant în geneza petrolului (Evans şi Kirland, 1981).
3. Bazine solare – salter n-uri. Activitatea biologică în unele bazine de sare artificial poate fi notabilă
precum în bazinul Alviso din San Francisco Bay (Carpelan, 1957), unde, productivitatea organic poate
creşte de 20-30 ori faţă de apa marin-normală. La salinităţi de 4,5-9,4‰ predomină alga verde
unicelulară, Strichococcus bacillans, iar la valori de peste 10% predomină formele de Dunaliella salina şi
Stephanoptera gracilis generând culoarea şi consistenţa unei supe roşii pentru saramură.
4. Lacuri sărate. Ambianţele evaporitice saline pot fi dominate de saramuri alcaline de Na (bicarbonat
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sau carbonat de natriu) şi saramuri halitice subordonateâ (Great Salt Lake, Marea Moartă). Grate Salt
Lake este o întindere depresionară cu corpuri subţiri de saramură ce pot fi complet desecate. În partea de
nord a lacului sunt ape roşii datorate unei populaţi massive de bacteria ale căror celule conţin pigment
carotenoid, associate cu specii planctonice de alge verzi (Dunaliella salina şi Dunaliella viridis) iar în
partea de sud sunt ape verzi-albăstrui generate de populaţii dense de alge verzi, cyanobacterii, diatomee,
cu Dunaliella viridis. Aportul bacteriilor de tip Halobacterium şi Haloccocus depăşeşte pe cel al algelor.
Crevetele Artenia salina atinge densitatea de 5 mii de indivizi/m2 (Quin, 1966). Muştele Ephydra gracilis
şi Ephydra hians sunt prezente în număr exploziv încât întunecă ţărmurile lacului de saramură, crisalidele
lor fiind şi sursă de hrană pentru indienii Paiute (Zahl, 1967, Evans şi Kirkland în Screiber, 1988, Hite şi
Anders în Melvin, 1991). Marea Moartă este bazin de rift, adânc (400m) şi cu margini abrupte, în
suprafaţă de 940 km2, a cărui coloană de apă iniţial stratificată (Neev şi Emery, 1967) cuprindea o zonă
superficială, o zonă de tranziţie şi o masă de apă inferioară, modificate în sensul creşterii salinităţii.
Diversitatea organismelor este redusă remarcându-se bacteriile halophilice roşii (8,9 x106 celule pe cm3)
(Kaplan şi Friedeman, 1970). Concentraţia ridicată de halobacterii, populaţia de Dunaliella sp. sunt factori
fotoasimilatori al CO2 (Oren, 1983, Hite şi Anders în Melvin, 1991). Lacul Nakuru din Kenia ,cu un corp
de saramură de 6,5 x 10 km suprafaţă, are o abundenţă de alge albastre-verzi din specia Arthospira
platenis pe seama cărora se dezvoltă peste peste un million de flamingo din speciile Phoenicopterus
ruber şi Phoenicopterus rosens (Evans şi Kirkland în Schreiber,1988).
Distrugerea materiei organice în interiorul coloanei de apă a unui bazin evaporitic închis cu apă
adâncă, poate fi variabilă pe anumite zone. Către suprafaţă, până în 10m adâncime, coloana de apă
oxigenată poate distruge material organic. La adâncimi mai mari, în mediul anoxic, apele de fund, cu
salinitate ridicată şi microrganisme anaerobe saprophyte, generează H2S şi CO2 dizolvate în saramură,
conservative.
Distrugerea materiei organice în interiorul coloanei de sediment. Coloana de sediment anoxic de sub
interfaţa sediment/apă prezintă două subzone. 1. Zona superioară – de reducere a sulfaţilor: situată la baza
coloanei de apă cu extindere de ordinul a centrimetri la zeci de centrimetri în sediment, unde substanţa
organică este supusă atacului bacteriilor sulfato reducătoare. În condiţii de adâncime, datorită vitezei de
depunere aferente zonei material organică poate persista sute de ani (dacă nu a fost expusă oxidării).
2. Zona bazală de metanogeneză se află la o adâncime la care sulfatul nu a mai fost suficient de
concentrate pentru ca bacteriile sulfato reducătoare să acţioneze. Probabil au acţionat bacteriile care
formează metan-metanogenii (componenţi alcătuiţi dintr-un ansamblu de bacterii asociate care
hidrolizează şi fermentează compuşii organic). Metanul format a fost difuzat în zonele suprajacente
intervalului de reducere a sulfaţilor, unde a putut fi consumat ca hrană de bacteria sulfato reducătoare. O
mică fracţie putea ajunge în coloana de apă oxigenată, favorizând oxidarea acesteia.
Formarea Kerogenului. Dacă productivitatea organică primară apare crescută, în condiţii de inhibare a
proceselor de distrugere din coloana de apă şi din coloana de sediment, şi dacă rata de acumulare a
materiei minerale a fost lentă se poate forma un sediment bogat în materie organic. Această etapă poate fi
exemplificată în sediment actuale din Marea Moartă. În condiţiile oxidante mai sus prezentate, material
organic din sediment poate fi convertită într-un complex insolubil ce nu poate fi extras, în timp ce materia
organică din mediul anoxic poate fi conservată. O mare parte a materiei organice conservabile, poate fi
încorporată în molecule de kerogen (ca polimer origanic cu greutate molecular ridicată şi structură
complex). Kerogenul apare format ca produsul de degradare al celulelor algale – acizi humici sau al unor
varietăţi de subproduse microbiene. Odată ataşate chimic la kerogen, aceste subproduse, precum anionul
acetat, nu mai sunt supuse atacului microbian. În mediul evaporitic de apă adâncă, kerogenul format era
probabil bogat în hydrogen şi după o îngropare cu efect termal sufucient de lung ar putea produce petrol.
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COSTACHE GEANINA SIMONA, POPA ALEXANDRU PETRUT, IACOB BEATRICE
ALEXANDRA, STAICU ANDREI IULIAN
Universitatea de Petrol si Gaze, Facultatea de Inginerie Petrol si Gaze, Specializarea Geologie,
Ploiesti
geaninasimonacostache@gmail.com , tigrutpetrut@gmail.com , alexandraiacob24@yahoo.com ,
andrei.staicu90@yahoo.com
Cuvinte cheie: roci sursa, sisteme depozitionale, profil seismic, zone de interes
Introducere - Stratigrafie sesmica, instrumente de interpretare a hidrocarburilor
Interpretarea stratigrafica incearcasaexplicemodulincarerocilesedimentareaucapatatcaracterul lor
stratificat,litologia,textura,asociatiiledefaunesialteproprietati.
Analiza acestor proprietati poate fi folosita pentru a explica modul in care mecanismele de acumulare
a sedimentelor, eroziunea si procesele legate de ea au produs configuratia curenta a rocilor.
Stratigrafia seismica este interpretarea stratigrafiei si faciesurilor depozitionale, folosind date
seismice. Configuratiile si terminatiile reflexiilor seismice sunt interpretate ca tipare statigrafice si
sunt folosite pentru recunoasterea si corelarea secventelor depozitionale, interpretarea mediului
depozitional si estimarea litofaciesului.
Dupa definirea secventelor seismice, mediul si litofaciesul din secvente sunt interpretate din datele
seismice si geologice.
Principiul stratigrafiei seismice poate fi folosit pentru a raspunde unor intrebari fundamentale in
stratigrafie, esentiale explorarilor.
Aplicand acest principiu in conformitate cu Legea Superpozitiei Stratelor, Analiza Reflectorilor
Seismici sau a Limitelor de Timp, tinand seama de configuratia si continuitatea acestora, putem
trage concluzii privitoare la :
-recunoasterea suprafetelor neconforme si subdivizarea sectiunilor stratigrafice;
-reconstructia paleogeografiei si paleomediului;
-corelari cronostratigrafice;
-recunoasterea sau determinarea unor posibile capcane stratigrafice.
Metodologie
Analiza unui profil seismic de pe coasta de N-E a Groenlandei, realizat de Dr. ing. Stoica Negulescu
Elena-Rodica va reprezenta modelul de ansamblu , pe care vom concluziona ideile tematicii
dezbatute.
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Lucrarea de fata doreste sa demonstreze cum stratigrafia seismica ne poate ajuta sa determinam medii
si sisteme depozitionale precum si variatiile laterale de facies, trecerile de la secvente marine de apa
adanca la cele de shelf, de apa putin adanca sau la cele continentale predominant psefitice.
Aceste elemente vor fi de mare ajutor in marcarea zonelor in care putem intalni potentialerocisursa,
sau acelora in care sunt prezente rocilerezervor.
Pentru aceasta am parcurs mai multe etape:
-marcarea pe sectiunea seismica a terminatiilor (onlap, downlap, toplap)
si a liniilor de timp (Fig.1)
-delimitarea secventelor depozitionale (Fig.2)
-determinarea sistemelor depozitionale (HST, TST, LST) (Fig.3, a,b, c, d)
-stabilirea distributiei litologice in cadrul fiecarui sistem (Fig.4)
-stabilirea zonelor cu potentiale roci rezervor, capabile sa acumuleze zacaminte de petrol sau de
gaze.(Fig.5)
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SHALE GAS: RESPONSABILITIES AND IMPACT TO GEOLOGISTS.
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Abstract
Shale gas resource plays differ from conventional gas plays in that the shale acts as both the source for
the gas, and also the reservoir in which the gas is trapped. The very low permeability of the rocks causes
the rock to trap the gas and prevent it from migrating towards the surface. The gas can be held in natural
fractures or pore spaces, or can be adsorbed onto organic material. With the advancement of drilling and
completion technology, this gas can be successfully exploited and extracted commercially as has been
proven in various basins, including in Romania.
Horizontal drilling and fracture stimulation have both been crucial in the development of the shale gas
industry. Horizontal drilling is a technique that allows the wellbore to come into contact with significantly
larger areas of hydrocarbon bearing rock than in a vertical well. As a result of this lrge contact, production
rates and recovery factors can be increased.
Hydraulic fracturing or “fraccing”, is a process through which a large number of fractures are created
mechanically in the rock, thus allowing the natural gas trapped in subsurface formations to move through
those fractures to the wellbore from where it can then flow to the surface.
Pump pressure causes the rock to fracture, and water carries sand (“proppant”) into the hydraulic
fracture to prop it open allowing the flow of gas. Whilst water and sand are the main components of
hydraulic fracture fluid, chemical additives are often added in small concentrations (approx. 0,49 % from
total fluid) to improve fracturing performance.
Water needed to operate a hydraulically fractured shale well is 15,000 to 19,000 cubic metres. Water
sources for hydraulic fracturing are: lakes, rivers, dugouts (pits), groundwater wells, recycled water,
municipal supplies, industrial and municipal wastewater, etc.
The possible impacts on the environment in the time drilling and hydraulic fracturing are:
Consumption of landscape as the rig pads need space for technical equipment, fluid
storage and road access for their delivery.
Air and noise pollution as the machinery is operated by combustion engines, the fluids (also
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the waste water) might allow harmful substances to evaporate into the air, the trucks with frequent
transport activity might emit volatile organic compounds, evaporative emissions of chemicals from waste
water ponds;
- The water supplies might be contaminated with chemicals from the fracturing process, but
also with waste water from the deposit that contains heavy metals (e.g. arsenic or mercury) or radioactive
particles. Possible migration paths to ground and surface waters could be accidents by truck transport,
leaks of gathering lines, waste water ponds, compressors etc., spills from accidents (e.g. blow out with a
fountain of fracturing fluid or waste water), damages to the cementation and casing or simply
uncontrolled subsurface flows through artificial or natural cracks of formations.
- Waste water disposal. The fracturing fluids are injected into the geological formations at high
pressure. Once the pressure is released, a mixture of fracturing fluid, methane, compounds and additional
water from the deposit flow back to the surface. This water must be collected and properly disposed of.
According to industry sources, between 20% and 50% of the water used for hydro-fracing gas wells
returns to the surface as flowback. Part of this water will be recycled to fracture future wells.
- Micro-earthquakes (or microseismi9c events) induced by the hydraulic fracturing process or
waste water injection are very smalls, usually between -2 to 2 Mw on Richter scale.
- The mobilization of radioactive particles from the underground. Through the hydraulic fracturing
process, these naturally occurring radioactive materials such as uranium, thorium and radium bound in
the rock are transported to the surface with the flow-back fluid. Sometimes, radioactive particles are
injected with the fluids for special purposes (e.g. as tracer).
- Impacts on human health. Possible health effects are mainly caused by the impacts of the relevant
emissions into air or water. These are predominantly headache and long-term effects from volatile
organic compounds. Groundwater contamination may be dangerous when inhabitants come into
contact with contaminated water.
Finally, the huge natural and technical resources consumption with respect to the
recoverable gas or oil must be assessed in a cost/benefit analysis of such operations.
The main surface environmental risk elements are related to:
Keeping the hydrocarbon in its envelope i.e. the integrity management of well head, BOP,
“fracc tree”, valves, flanges and pipeline integrity;
- Handling of flow back water;
- Handling and storage of chemicals;
- Handling and storage of chemicals;
- Transportation equipment, (waste) water, chemicals and waste but it also includes impacts
on land, noise and dust;
- Reliability, availability and maintainability of surface equipment.
Rules:
- Shale gas extraction, as most human endeavours is not risk free – you do not eliminate risk, you
manage it;
- Shale gas operations can be done safely and sustainably using best practices and appropriate risk
management;
- Operators need to safeguard their business by applying risk management principles and will benefit
from independent oversight;
www.geosociety.ro

43

Conferinţa Naţonală a Societăţii Geologice a României, Ploieşti, 18 Decembrie 2013

- Regulators should require the operators to demonstrate that they operate safely and sustainably using
exiting and proven models.
Selected bibliography:
1. AEA -Support to the identification of potential risks for the environment and human health
arising from hydrocarbons operations involving hydraulic fracturing in Europe - Report for
European Commission DG Environment no.17c – 2012
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Rezumat
Introducere
În cadrul unui sistem de colectare a unui producător de gaze naturale din România, datorită creşterii
de producţie impuse de piaţă, în anumite perioade ale anului, presiunea la intrarea în staţiile de uscare
a gazelor din sistem creşte semnificativ, depăşind presiunea maximă de utilizare şi blocarea în final a
acestora. Acest motiv a condus la analiza critică a sistemului de colectare şi găsirea soluţiilor pentru
reducerea presiunii în aceste puncte de intrare, în scopul exploatării în parametrii regimului de
funcţionare a staţiilor de uscare.
Metodologie
Lucrarea evidenţiază procedeele de analiză şi modalităţile de rezolvare a acestei probleme. În acest
scop s-au folosit două simulatoare de proces a sistemelor de conducte colectoare, disponibile în cadrul
Facultăţii de Ingineria Petrolului şi Gazelor din Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, achiziţionate
sub formă de donaţie a firmei Schlumberger. Validarea modelului sistemului de colectare s-a realizat
cu ajutorul datelor experimentale obţinute prin măsurătorile făcute în cadrul grupurilor de colectare a
gazelor referitoare la temperatură, debit, presiune, compoziţia cromatografică şi umiditatea gazelor.
Rezultate
Cu ajutajul simulatoarelor de proces au fost modelate mai multe variante ca soluţii de modificare a
sistemului, toate însoţite de o analiză a regimului de curgere a gazelor. Soluţia optimă propusă,
permite exploatarea sistemului în condiţiile actuale impuse, dar cu căderi de presiune mult mai mici la
intrarea în staţiile de uscare a gazelor. Soluţia finală, asigură posibilitatea de utilizarea a tuturor
staţiilor de uscare a gazelor din sistemul de colectare, în condiţiile creşterii justificate a producţiei,
respectiv a debitului de gaze, în perioadele reci ale anului.
Bibliografie

www.geosociety.ro

45

Conferinţa Naţonală a Societăţii Geologice a României, Ploieşti, 18 Decembrie 2013

1.
ARNOLD, K., STEWART M. Design of Gas-Handling Systems and Facilities (2nd Ed.).
(Surface Production Operations), 2, Boston, MA, Gulf Publishing Company, Houston, TX, 1999.
2.
BLOOMER, J. Practical Fluid Mechanics for Engineering Applications, Marcel Dekker, New
York, 2000.
3.
***. Israel Standard SI 5664—4:2008 Natural gas transmission supply system.
4.
LYONS, W. C. Standard Handbook of Petroleum and Natural Gas Engineering, 1, Gulf Professional Publishing, Houston, TX, 1996.
5.
MCALLISTER E.W. Pipeline Rules of Thumb, Gulf Professional Publishing, Boston, 2002.
6.
MENON Sh. Gas Pipeline Hydraulics, CRC Press Taylor & Francis, London, 2005.
7.
***. Norsok Standard P-001:2006 Process Design, Edition 5.
8.
OERTEL H. Prandtl’s Essentials of Fluid Mechanics. Applied Mathematical Sciences, Second edition, Springer Verlag New York, Inc., 2004.
9.
SCHROEDER W. D. A Tutorial on Pipe Flow Equations, Stoner Associates, Carlisle, Pennsylvania, 2001.
10.
SOARE A., STRĂTULĂ C. Transportul şi depozitarea fluidelor, vol. 2, Editura Universităţii
din Ploieşti, 2002.
11.
DINU, F. (contract director), PANĂ, I., ŢIGĂU, I. (2013) - Contract no. 34/2011, U.P.G.
Ploieşti, Study regarding the analyze of exploitation condition of wells located on storage reservoir
Bilciuresti in order to avoid accidental production decrease during the extraction cycle (Studiu privind
analiza regimului de exploatare a sondelor amplasate pe zăcământul de înmagazinare Bilciureşti in
scopul evitării scăderii accidentale de producţie in timpul ciclului de extracţie), Beneficiary S.N.G.N.
ROMGAZ S.A. - Subsidiary Underground Gas Storage Ploiesti (Sucursala de Înmagazinare Subterană
a Gazelor Naturale), Ploieşti.

www.geosociety.ro

46

Conferinţa Naţonală a Societăţii Geologice a României, Ploieşti, 18 Decembrie 2013

ANALIZA UNOR POSIBILE CAUZE DE PIERDERE DE CIRCULAŢIE
LA NIVELUL DEPOZITELOR CARBONATICE BARREMIENE, ÎN
FORAJUL ORIZONTAL DE SUBTRAVERSARE A DUNĂRII,
SECŢIUNEA GIURGIU – RUSE

DUMITRU FRUNZESCU1
1

Universitatea Petrol-Gaze Ploieşti, Facultatea Inginerie de Petrol-Gaze, secţia Geologia Resurselor
Petroliere, dfrunzescu@yahoo.com

Cuvinte cheie: Platforma Valahă, stratigrafie, tectonică de detaliu, caracteristici petrofizice, expertiză
geologică

În secţiunea de subtraversare a Dunării prin foraje orizontale Giurgiu – Ruse, datele de investigaţie
geotehnică, electrometrică, magnetometrică, relevă prezenţa unei formaţiuni superficiale aluviale pietrişos
– argilo – nisipoasă, sub care se dezvoltă calcare alb-cenuşii, cenuşii, calcare lumaşelice gălbui-brune şi
calcare compacte cenuşii-rozalii. Calcarele amintite sunt alterate,erodate, carstificate şi par a fi cauza
pierderii de fluide în procesul tehnologic de săpare. Pe bază de bibliografie se încearcă diagnosticarea
situaţiei stratigrafice, tectonice, petrofizice, în secţiunea de traversare Giurgiu – Ruse.
Calcarele amintite găsite în investigaţiile geotehnice la adâncimi 14-19 m se regăsesc în citări
bibliografice la adâncimi comparabile, care în secţiunea studiată sau în spaţiul limitrof, se află la valori de
sub 50 de metri.
Calcarele întâlnite în procesul de săpare sunt calcare recifale urgoniene de vârstă barremiană şi se
încadrează celui de-al treilea ciclu al cuverturii sedimentare a Platformei Valahe, repsectiv ciclul Dogger
– Cretacic, urmat după depunerea sa de o exondare de circa 55 mil de ani ce acoperă intervalul de la
Cretacic la Badenian ce începe odată cu faza laramică a orogenezei alpine.
În zona secţiunii studiate (traversarea Giurgiu – Ruse) pe baza datelor prelevate din săparea canalului
portuar Sf. Gheorghe al portului Giurgiu, corelat cu datele aferente excavaţiilor podului peste Dunăre,
corelat cu descrierea aflorimentelor din zona Ruse şi cu informaţia din foraje executate la nord de Dunăre,
limitrof secţiunii Giurgiu – Ruse, se citează prezenţa de calcare organogene alb-gălbui, diagenizate, ale
căror caractere lito şi biofaciale sugerează apartenenţa la faciesul recifal urgonian. Suita de detaliu relevă
că după o tranziţie de la marne şi gresii glauconitice se trece la un nivel bazal de brecii cu elemente de
calcare recifale şi calcare recifale alb-gălbui cu pahiodonte, cu certe premize de porozitate şi fisuraţie
avansată.
Detalii stratigrafice la nivelul calcarelor recifale barremiene, integrate unor consideraţii de evoluţie
geologică a platformei, citate din lucrări de interes pentru geologia petrolului, relevă efectul major al
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îndelungatei perioade de emersiune şi denudare ce a debutat imediat după depunerea Barremianului,
acţionând cu intermitenţe pe parcursul cretacicului superior şi acţionând continuu pe toată durata de circa
55 de milioane de ani dintre Cretacic şi Miocen superior (Badenian). Sunt citate forme energice de
reliefuri de eroziune asociate cu fenomene carstice şi suprafeţşe de abraziune. Denudarea continuată pe
parcursul Miocenului în faza savică a favorizat apariţia de paleovăi cu secţionarea uneori a întregii stive
mezozoice până chiar la nivel de paleozoic.
Sunt citate variaţii enorme ale caracteristicilor petrofizice ale unor roci rezervor cantonate în depozite
similare celor barremiene din secţiunea de studiu: fisuri şi porozităţi ce trec de 25%, permeabilităţi ce trec
de 200 milidarcy sau debite contradictorii pe spaţii apropiate ( între 25 şi 35 m3 de petrol/ zi) atribuite
variaţiei majore a gradului de fisurare şi alterare a rezervoarelor situate sub discordanţa mezocretacică.
Informaţiile asupra structurii Platformei Moesice subliniază caracterul ruptural creionat de o reţea
enormă de fracturi în care se remarcă aliniamente profunde de orientare est-vest, precum şi aliniamente de
orintare nord-sud sau nord- est sud-vest, corelate cu structuri minor faliate de tip promontoriu sau nas
structural cu compartimente alternativ căzute-ridicate, favorizând variaţii de facies de la recifal la pelagic
pe zone apropiate.
Între faliile transversale se citează falia transversală Bucureşti – Giurgiu care în realitate aparţine unei
zone de fracturare mai largi.
Deşi denivelarea majoră între malul sudic bulgăresc şi cel nordic românesc ar argumeta un relief de
falie, analiza nivelmentului depozitelor barremiene similare de pe cele două maluri relevă continuitate
contrazicând prezenţa unei sărituri a faliei.
Escarpamentele şi falezele oferite de malul bulgăresc sunt sugerate a fi mai mult efecte legate de
evoluţia de basculare a subasementului bazinului dacic, generatoare de tendinţe erozionale spre sud şi
tendinţe de acumulare sedimentară masivă către nord.
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Fig.1 Schiţă de hartă litofacială la nivelul Barremianului şi Apţianului(după Costea şi colab., în
Paraschiv D., 1979)

Fig. 2. Distribuţia faciesurilor în intervalul Berriasian – Apţian inferior ( după I. Pătruţ et al., 1983 din
Ionesi L., 1994)

Fig. 3 Schiţă tectonică a Platformei Moesice (după Săndulescu, 1984; Tari et al., 1997, din
Răileanu A., 2002)
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Fig. 4. Secţiune geologică transversală prin Platforma Valahă pe direcţia localităţilor Tinosu –
Bucureşti – Giurgiu (după C. Barbu, reinterpretată de V. Mutihac, din Mutihac şi Ionesi, 1975)

Fig. 5 Subtraversarea Dunării, sector Comasca –Marten – Hartă topografică scara 1:20 000
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Fig. 6 Schiţă geologică zonală, secţiune Comasca – Marten, Harta geologică a României scara 1:200 000, Foaia
Giurgiu
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Proiect: Subtraversare
Dunăre
Locaţie: Comasca –
Marten

Fig.7. Secţiune geoelectrică şi înterpretare subtraversare

Fig. 8. Harta batimetrică – Subtraversare a Dunării – Sector Comasca – Marten (după SC. PROSPECTTERRA)
www.geosociety.ro

54

Conferinţa Naţonală a Societăţii Geologice a României, Ploieşti, 18 Decembrie 2013

www.geosociety.ro

55

Conferinţa Naţonală a Societăţii Geologice a României, Ploieşti, 18 Decembrie 2013

Fig. 9-13. Plan de situaţie cu amplasare foraje şi profile geoelectrice; litologia şi adâncimea stratului de calcar
în secţiuni geoelectrice paralele sau perpendicular pe Dunăre la forajele F4 - F5 (după Ilie Oancea,SC. Livsim
Policom)

Fig. 14-17. Secţiuni geoelectrice relevând creşterea adâncimii calcarelor(de la 14m la 20m) şi respectiv
îngroşarea (de la 14m la 19m) nisipurilor de luncă de la sud (F1) către nord (F3) (după SC. Livsim Policom)
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Introducere
Terenul aferent fundaţiei şi zidului înconjurător al turnului zăbrelit de antenă GSM Cosmote,
situat la Sinaia, Cota 1000 pe terminaţia periclinală estică a Muntelui Păduchiosu din Masivul Bucegi,
prezintă manifestări de alunecare de teren activă care impun analiza situaţiei geologice-geotehnice în
vederea optimizării măsurilor de contracarare a fenomenului. Se prezintă contextul geomorfologic şi
geologic al formaţiunilor ce încadrează fundaţia, se evaluează gradul de afectare prin alunecare de
teren al fundaţiei şi se sugerează măsuri de contracarare.
Cu acces din şaua traversată de DN71 (tronson Sinaia – Fieni), între culmea de interfluviu a
bazinului Prahovei (pârâul Izvor) şi cel al Ialomiţei (pârâul Ialomicioara), urmată de drumul de
exploatare forestieră 998 şi o culme paralelă dinspre vest, se dezvoltă Plaiul Păduchiosu cu aspect
geomorfologic de circ depresionar afectat de alunecări de teren. Culmile amintite, de orientare nordsud, sunt delimitate de abrupturi de desprindere a unor alunecări de teren din ce în ce mai energice şi
mai adânci (6-8 m) către centrul ansamblului, fiind atenuate (2-4 m) către latura estică. Valea
principală de orientare nord-sud a circului depresionar apare divizată de mase alunecate din versanţi în
câteva trasee de vale torenţială la care se racordează apoi văi erozionale sau mici depresiuni ce pleacă
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din marginile de est sau vest ale culmilor principale. Linia de cea mai mare pantă a ansamblului
depresionar are înclinări de 20-25° către sud, atenuate la 10-15° către latura aval a perimetrului.
Alunecări active energice creează un relief de bombamente şi mici depresiuni cu lacuri de glimee sau
cu exces de umiditate/vegetaţie hidrofilă, subliniat şi de aspectul de pădure beată a rariştii de brad-fag
din cuprinsul perimetrului. Diferenţa de nivel mare dintre aria centrală şi cea aval a circului
depresionar creează un apel erozional puternic, determinând creşterea adâncimii la talveg a văilor
erozionale, ravenarea puternică a spaţiului dintre masele alunecate şi destabilizarea maselor din
amonte. Către jumătatea estică a circului depresionar, atenuarea pantei principale estice determină
subţierea prismei alunecate şi scăderea tendinţei de deplasare până la aspectul de zonă stabilă
neafectată de pornituri. Astfel, terenul limitrof coamei estice, jalonat de drumul forestier de acces către
Muntele Păduchiosu, se prezintă ca o bandă de stabilitate, lată de circa 10-15m către nord, extinsă la
circa 50m către sud, către şaua de traversare a culmii de către DN71. Tocmai această bandă de
stabilitate a fost aleasă pentru amplasarea unor turnuri de antenă GSM, între care şi turnul zăbrelit
Cosmote, înalt de 60m.
Turnul amintit relevă poziţionarea către vest-sud-vest faţă de culmea îngustă de stabilitate, în
cadrul treimii superioare a unei depresiuni afectată doar de curgere gravitaţională superficială a
materialului deluvial suprajacent substratului geologic ferm (alcătuit din Stratele de Comarnic). În
zona depresionară, limitrofă turnului Cosmote, prisma de depozite deluviale instabile creşte de la 00,50 mîn culmea drumului forestier la 2m în latura amonte a site-ului şi respectiv la 2,60m în dreptul
laturii aval a site-ului. Maxima adâncire a depresiunii se află pe un aliniament înclinat nord -est spre
sud-vest, situat limitrof către nord- nord vest de site Această maximă adâncire a depresiunii debutează
ca un circ de desprindere a unei alunecări din culmea de stabilitate estică (DE998) cu pante de 35° în
dreptul site-ului, atenuate la 10° la circa 12m aval de site. De-a lungul acestui aliniament se dezvoltă
manifestări de alunecare activă superficială: bombamente, circuri de rupere intermediare generatoare
de microrelief în trepte, mici depresiuni cu lacuri temporare şi vegetaţie hidrofilă.Manifestările de
alunecare sunt favorizate de pantă şi excesul de umiditate care, în sezoane extraumede, determină
izvoare şi chiar pârâiaşe cu regimuri torenţiale. Site-ul Cosmote se află către topul depresiunii în zona
de subţiere a prismei de material deluvial cu potenţial de alunecare. Alunecarea superficială afectează
zidul betonat limitrof fundaţiei (laturile de sud-sud vest= aval precum şi cele de vest şi est apărând
fisurate, dislocate, tasate; latura amonte=nord-nord est, unde se înregistrează subţierea la sub un metru
a prismei superficiale deluviale, apărând neafectată. Antrenarea în alunecare a zidului betonat limitrof
site-ului, se explică prin diferenţa de adâncime de fundare între zid (încastrat în pătura superficială
deluvială alunecătroare) şi turnul propriu-zis (al cărui cuzineţi de susţinere a picioarelor relevă
încastrare în roca de bază semistâncoasă de argilite diagenizate, cu rare intercalaţii de gresii subţiri.
Deşi eforturile create de masa alunecătoare superficială se resimt către topul cuzineţilor, aceştia apar
neafectaţi de instabilitatea contextuală. De remarcat doar o uşoară dezagregare/segregare a betoanelor,
legată mai curând de vremuire şi turnare incorectă în etape succesive a cuzineţilor.
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Din punct de vedere geologic regional, amplasamentul studiat se încadrează Digitaţiei de
Bratocea a Pânzei de Ceahlău a Carpaţilor Orientali, pe flancul nordic al anticlinalului Plaiul HoţilorPlaiul Păduchiosu (de orientare nord est-sud vest), unde contextul stratigrafic de aflorare a formaţiunii
barremian-apţien a Stratelor de Comarnic şi a formaţiunii hauteriviene a Stratelor de Sinaia superioare,
facilitează, prin diferenţa de litologie a stratelor componente, prezenţa unor cueste, cu depozite
incompetente la top, ce au favorizat un relief depresionar acoperit de depozite cuaternare de natură
deluvial-proluvială, la rândul lor, antrenate în largi pornituri de teren vechi şi actuale.
Contextul geologic local, aferent site-ului Cosmote şi limitrof, relevă prezenţa unui deluviu de
argile foarte plastice, consistente, umede şi spre bază, la circa 2-2,60 m foarte umede, foarte plastice,
înlesnind apariţia unei zone/plan de alunecare superficială. Substratul acestui deluviu superficial
cuaternar apare ca fiind formaţiunea de bază din şisturi argilo-marnoase ale stratelor de Comarnic.
Din punct de vedere litologic, investigarea locală prin foraje relevă prezenţa unei pături
superficiale alunecătoare (0,00-1,00 m la 0,00-3,00m) de material deluvial alcătuit din argile foarte
umede, foarte plastice, consistente la moi şi moi în baza intervalului (unde conturează planul de
alunecare) sub care se dezvoltă formaţiunea de bază semistăncoasă din şisturi argiloase şi argilomarnoase cu rare gresii subţiri a Stratelor de Comarnic.
Faţă de situaţia geomorfologică şi geologică regională şi de detaliu expertizată, se propune un
set de măsuri aplicabile în funcţie de adâncimea de fundare a cuzineţilor = picioarelor fundaţiei de
antenă şi de analiza evoluţiei fenomenului de alunecare şi eventual de înclinare = săgeată la vârf a
turnului.
În varianta economică, amplasarea picioarelor de fundaţie în marginea depresiunii cu
alunecare superficială a materialului deluvial, respectiv în intervalul aferent rocii de bază, ar crea risc
minim de antrenare în alunecare a fundaţiei. Documentaţia tehnică a fundaţiei, prin adâncimea de
excavare măsurată de la CTN (cota terenului natural) poate da măsura încastrării fundaţiei în roca de
bază, adică în intervalul aflat mai jos de grosimea păturii superficiale alunecătoare = mai jos de 2,20 la
1,00 m în latura aval = vest- sud vest şi respectiv mai jos de 2,20-3,00 m în zona picioarului nord-nord
vest.
Alunecarea fundaţiei şi zidului înconjurător al incintei este legată de adâncimea redusă a
excavaţiei de fundare a zidului, respectiv în intervalul păturii alunecătoare, alunecarea fundaţiei
zidului înconjurător este disociată de substratul fundaţiei picioarelor/cuzineţilor antenei.
Măsura în care picioarele au fost excavate mai jos de pătura alunecătoare de 2-3 m (adică în
roca de bază), se constituie în asigurarea stabilităţii fundaţiei turnului. Încastrarea cu mai mult de 1,50
– 2,00 m în roca de bază poate fi considerată asigurătoare din punct de vedere al stabilităţii, dar
această aserţiune ar necesita consultare cu punctul de vedere al constructorului, structuristului.
Ca măsuri paleative se poate proceda la o bună colectare a apelor meteorice şi de infiltraţie ,
pe linia de cea mai mare pantă a zonei depresionară prin execuţia unui şanţ excavat cu cel puţin 1 m
adâncime în roca de bază, adică la adâncime mai mare de 2,20-3,00 m. Şanţul va avea debuşeu către
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aval şi va fi echipat cu tuburi perforate acoperite de piatră spartă în aranjament de filtru invers.
Stabilitatea terenului aval se poate realiza prin execuţia unei grinzi rectilinii încastrate cel puţin 2,002,50 m în roca de bază. Grinda va fi din beton armat dimensionat corespunzător, cu profil transversal
trapezoidal şi va fi prevăzută cu orificii de scurgere a apei. O mai mare eficienţă ar oferi execuţia unui
aliniament de coloane metalice forate la minimum 5 m adâncime, betonate, solidarizate cu cablu
împletit la top şi prinse într-o grindă betonată la suprafaţa terenului.
În amonte de perimetru se va executa un şanţ dalat superficial de preluare şi dirijare/ocolire
către aval a apelor fluviale.
Contextul aferent site-ului ar fi indicat să fie împădurit/plantat cu arbori pentru optimizare
stabilizare versant şi reducere a excesului de umiditate.
Zidul betonat fisurat/deteriorat perimetral al site-ului va fi consolidat prin câţiva cuzineţi
încastraţi cel puţin 1 m în roca de bază (cuzineţi din beton armat, cu profil transversal trapezoidal).
În varianta nefericită a unei încastrări insuficiente a picioarelor fundaţiei turnului în roca de
bază, corelat cu manifestarea energică a înclinaţiei stâlpului, dovedită de măsurători topografice,
argumentează afectarea fundaţiei de procesul de alunecare superficială, măsurile de contracarare a
fenomenului vor trebui a fi întărite. În acest caz vor fi necesare determinări geotehnice pe probe
prelevate atât din pătura superficială cât şi din roca de bază de la adâncimi sporite la intervalul de 5-10
m de la CTN. Un inel de coloane metalice (de la detubări de sonde) forate şi betonate solidarizat la top
cu cabluri împletite şi eventual betonate şi armate ar trebui solidarizat prin radier de beton armat cu
picioarele/cuzineţii fundaţiei turnului.
Presiunile convenţionale pentru o fundaţie având lăţimea tălpii B = 0,60m şi adâncimile de
fundare de 2m, respectiv de 1, 3, 4 şi 5m sunt, conform STAS 3300/2-85, următoarele:
Pentru forajul F1:
Pconv. 1 m = 90 kPa
Pconv. 2 m = 120 kPa
Pconv. 2,5 m = 270 kPa
Pconv. 3 m = 500 kPa
Pentru forajul F2:
Pconv. 1 m = 100 kPa
Pconv. 2 m = 400 kPa
Pconv. 3 m = 500 kPa
Pentru forajul F3:
Pconv. 1 m = 100 kPa
Pconv. 2 m = 140 kPa
Pconv. 3 m = 300 kPa
Pconv. 4 m = 500 kPa
Pentru forajul F4:
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Pconv. 1 m = 105 kPa
Pconv. 2 m = 140 kPa
Pconv. 3 m = 500 kPa
Coeficienţii elastici ai terenului de fundare (coeficienţii de pat) pentru adâncimea de 2m sunt:
Pentru forajul F2:
Cz = 3,73 daN/cm3
Cx = 2,8 daN/cm3
C = 5,26 daN/cm3.
Pentru forajele F1,F3:
Cz = 3,73 daN/cm3
Cx = 2,8 daN/cm3
C = 5,26 daN/cm3.
La ad. de 3m
Pentru forajul F4:
Cz = 4,04 daN/cm3
Cx = 3,03 daN/cm3
C = 5,69 daN/cm3
La ad. de 3m
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Schiţa geologică a amplasamentului studiat

Secţiune geologică regională – zona Plaiul Păduchiosu
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Schiţa geomorfologică regională – Plaiul Păduchiosu
(fără scară)

63

Schiţa Geomorfologică Detaliu – Amplasare Foraje
Site Cosmote Plaiul Păduchiosu
(fără scară)
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Introduction
Along time, many exploration and prospecting wells were drilled on the Romanian Black Sea
Shelf, which had to explore the sedimentary deposits in order to discover new hydrocarbon reservoirs.
Histria Depression proved to be a region of great prospects, in which were discovered oil and gas
structures. Lebada area was the first zone where industrial reservoirs were discovered. This area has
two important structures: East Lebada and West Lebada. The Eocene deposits from Lebada area includes hydrocarbon accumulations, this being the reason why it could be relatively well studied by
cores and cuttings recovered from wells.

Metodology
The rock samples which were analysed by the biostratographical (microfauna, nannoplankton,
palynology) and mineralogo-petrographical criteria, were prepared according to the procedures of the
I.C.P.T. Campina Geological Laboratory.

Results
The Eocene sediments from Lebada area lay on different terms of Upper and Lower
Cretaceous.
The Lower Eocene deposits are petrographically represented by subfeldsparic sandstone with mixed binder, fine to coarse calcareous sandstone with mixed binder (calcite micro-mesocrystalline cement associated with argillaceous minerals), which were discovered in
the base of the Eocene deposits from West Lebada. The East Lebada carbonated facies is
mainly represented by different types of limestone (argillaceous limestone, packstone and
grainstone), alternating with marls.
Establishing the geological age of these deposits was very difficult because of the
reworks which were highly frequent.
The microfauna which was identified is formed of planktonic foraminifera like
Globorotalia intermedia Subbotina, Globigerina triloculinoides Plummer, Acarinina intermedia
Subbotina and bentonic foraminifera from genus Cibicidoides (Cibicidoides suzakensis Bykova).
The calcareous nannoplankton consists of many species like: Coccolithus formosus
(Kamptner) Wise, Discoaster lodoensis Bramlette & Riedel, Girgisia gammation (Bramlette &
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Sullivan) Varol, Pontosphaera plana (Bramlette & Sullivan) Haq, upon which it can be identified

NP 11 – NP 13 biozones (Martini 1971).
The palynological criterion had identified a pollen association with: Abiespollenites
labdacus Potonié, Piceapollenites cedroides Potonié si Tricolpopollenites sp. and dinoflagellates,
like: Thalassipora pelagica (Eisenack) Eisenack & Gocht, Areosphaeridium multicornutum Eaton,
Cleistosphaeridium diversispinosum Darvey & al.

The Middle Eocene from West Lebada structure presents a predominant arenitic
facies, represented by very fine subfeldspars sandstone, with calcite micro-mesocrystalline
cement, lithic, coarse sandstone with mixed binder, microconglomerate and conglomerate
with sandstone matrix. The Middle Eocene petrofacies from East Lebada structure is
predominantly carbonated and it is represented by bioclastic limestone, agillaceous limestone
with pelitic intercalations.
The microfauna of these deposits is represented by a large variety of benthonic
foraminifera species, and less planktonic foraminifera. In order of frequency, can be
mentioned: Cibicides ventratumidus (Mjatliuk), Cibicides westi Howe, Cibicides nannus
(Mjatliuk).
The nannoplanktonical association consists of species from NP 14 – NP 16 zones like:
Coccolithus eopelagicus (Brameltte & Riedel) Bramlette & Sullivan, Coccolithus formosus
(Kamptner) Wise, Discoaster tanii Bramlette & Riedel, Lanternithus minutus Stradner,
Reticulofenestra callida (Perch-Nielsen) Bybell, Reticulofenestra coenura (Reinhardt) Roth,
Reticulofenestra umbilica (Levin) Martini & Ritzkowski, Rhabdosphaera gladius Locker.
In addition, the presence of dinoflagellates was signaled in West Lebada structure.
The main species of dinoflagellates are: Wetzeliella symetrica symetrica, Weilei, Spiniferites
cornutus (Gerl) Sargeant, Glaphyrocysta texta (Bujak) Stover & Evitt, Cleistosphaeridium
diversispinosum Darvey & al. The palynological criterion, like the other two paleontological
criteria, mentions multiple Cretaceous reworked forms.
The Upper Eocene is mainly carbonated. The mineralogical-petrographical thin
sections analyses identified mainly microcrystalline limestone, sometimes argillaceous
limstone, partly diagenized, marls and fine sandstone with calcitic cement and chailles.
The microfauna is formed of benthonic calcareous foraminifera which are part of the
following famillies Nodosariidae, Epistominiidae, Cibicidiidae (Cibicidoides tallahattensis
(Bandy), Cibicidoides bellus Mjatliuk, Cibicidoides coniferus Mjatliuk) and planktonic
foraminiferae (Globorotalia centralis Chushman & Bermudez, Globigerina corpulenta
Subbotina, Globigerina eocenica Glumbel, Globigerina officinalis Subbotina).
The calcareous nannoplankton is represented by the following species: Coccolithus
eopelagicus (Brameltte & Riedel) Bramlette & Sullivan, Chiasmolithus grandis (Bramlette &
Riedel) Radomschi, Chiasmolithus oamaruensis (Deflandre) Hay, Mohler & Wade,
Reticulofenestra bisecta (Hay, Mohler & Wade) Roth, Reticulofenestra umbilica (Levin)
Martini & Ritzkowski, Cyclicargolithus floridanus (Roth & Hay) Bukry, Isthmolithus
recurvus Deflandre, which are characteristic to the NP 17 – NP 19 (Martini 1971) interval.
The palynoligical criterion indicates the most conclusive Eocene association with
Wetzeliella symetrica symetrica Weiler, Rhombodinium draco Gocht, Cordosphaeridium
cantharellum Gocht and Deflandrea phosphoritica Eisenack.
Conclusions
-

The ptrographical study emphasised the diversity of Eocene facies, mainly siliciclastic
in West Lebada and carbonated in East Lebada.
The diveristy of petrofacies has influenced the diversity of biofacies, thus:
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o In the Lower Eocene, the microfauna is mainly planktonic, while the
calcareous nannoplankton is represented by a small number of taxa and the
palynological association consists of gymnospermes pollen and
dinoflagellates.
o In the Middle Eocene, the microfauna is mainly benthonic; the calcareous
nannoplankton is characterised by a large variety and a great number of taxa,
especially members of genus Reticulofenestra, while the palinological
association is formed of dinoflagellate, especially Rhombodinium porosum
Bujak.
o In Upper Eocene, the microfaunal association consists of both benthonic and
planktonic species, the calcareous nannoplankton is similar to the Middle
Eocene one, mentioning that the NP 18 and NP 19 biozones markers are well
reprezented, while the palynological association is formed of dinoflagellates.

a

b

d

c

e

f

Figure 1. Biofacies. a) Cibicides sp., b) Areosphaeridium multicornutum Eaton,
c) Chiasmolithus oamaruensis (Deflandre) Hay, Mohler & Wade, d) Globigerina sp., e)
Thalassipora pelagica ( Eisenack) Eisenack & Gocht, f) Isthmolithus recurvus Deflandre.

a

b

c

Figure 2. Petrofacies types. a) coarse calcareous lithic sandstone with mixed binder
b) spongolite wackestone, c) bioclastic wackestone
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Primele atestări
Petrolul a fost cunoscut şi folosit de societatea omenească de milenii. Din Mesopotamia, Egipt,
China, Japonia, Persia, Grecia şi Roma antică au ajuns până la noi documente care atestă exploatarea
şi folosirea petrolului în diferite scopuri.
Existenţa petrolului pe teritoriul ţării noastre este atestată documentar de învăţaţii romani, care
au scris despre focurile nestinse de la Lopătari, Buzău (sec. I. e.n.). Cercetările arheologice făcute la
Poiana, Sucidava, Tomis, Târgşorul Vechi etc. au scos la iveală obiecte ce conţineau urme de bitum,
datate între secolele I î.e.n. şi X e.n. Au fost găsite asemenea dovezi arheologice datând şi din
următoarele secole, dovedind continuitatea folosirii petrolului în toate statele româneşti.
Prima menţiune documentară autohtonă despre prezenţa petrolului (la Lucăceşti) este datată 4
octombrie 1440. Între secolele XVI şi XIX sunt atestate exploatări de petrol la Teţcani, Tăteşti,
Moineşti în Moldova, respectiv la Mărgineni, Buştenari, Câmpina, Doftăneţu, Ţintea, Matiţa, Hizeşti,
Păcureţi, Drăgăneşti, Gura Ocniţei în Muntenia.
Formarea, dezvoltarea şi afirmarea industriei de petrol în România
În anul 1857, România a înregistrat trei premiere mondiale în domeniul industriei de petrol:
– prima ţară din lume cu o producţie de ţiţei oficial înregistrată în statisticile internaţionale
(conform atestării din The Science of Petroleum, 1938);
– prima rafinărie de petrol din lume, construită de fraţii Marin şi Theodor Mehedinţeanu la
Ploieşti (pe strada Buna Vestire, nr. 174);
– primul oraş din lume iluminat cu petrol lampant (1.04.1857, Bucureşti).
Exploatarea ţiţeiului se făcea, la început, prin separarea lui din apele unor izvoare (Lucăceşti,
Moineşti, Văile Teleajenului şi Prahovei etc.) sau de pe suprafaţa unor mici lacuri, spălarea cu apă a
nisipurilor bituminoase (Prahova) sau săparea de gropi de mică adâncime (Păcureţi, Apostolache,
Câmpina). Acest sistem de extracţie s-a menţinut până la începutul secolului XX la Lucăceşti.
Gropile, numite şi băi, au devenit, prin creşterea adâncimii, puţuri.
Fără a se înregistra progrese tehnologice, numărul rafinăriilor din România ajunge la 87 în anul
1894, solicitând cantităţi tot mai mari de ţiţei. Zăcămintele aflate în proprietatea statului sunt preluate
treptat de capitalul autohton, apoi de cel străin.
În ciuda lipsei de capital, spre sfârşitul secolului XIX sunt puse în evidenţă zone petrolifere noi.
Prima societate petrolieră cu capital străin a fost înfiinţată de Olivier de Lalande (1861, la
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Ocna, jud. Bacău), urmat de Felix Henry (1865, Dâmboviţa şi Prahova). În următorii ani au intrat în
România capitalul englez (Valachia Petroleum Company, Thois Company, William Fawer), cel
austro-ungar (Compania Suchard, Viena, Kraus et Company, Budapesta), capitalul belgian
(Vanderschneren et Company, Compania generală anonimă de mine de petroleum din România) şi
cel olandez (Amsterdam, Olandeza română). Rezultatele au fost slabe, deoarece forajele erau făcute la
întâmplare, fără o documentare geologică.
Între 1860 şi 1885 producţia de ţiţei a crescut de la 1.188 t la 80.000 t, dar ponderea României
în producţia mondială a scăzut de la 1,68% la 0,95%.
În 1861 s-a efectuat primul foraj mecanic al unei sonde de ţiţei, la Mosoarele, Bacău, până la
adâncimea de 150 m.
La sfârşitul secolului XIX cele mai multe sonde aparţineau capitalului german (Steaua
Română), urmat de cel olandez şi belgian.
Din cauza imperfecţiunilor echipamentului, lipsei de experienţă şi de capital, până la sfârşitul
secolului XIX producţia internă de ţiţei a fost obţinută în cea mai mare parte din puţuri săpate manual,
cu adâncimi uzuale de până la 230 m şi o adâncime maximă de 320 m (Breaza, Prahova).
Aplicarea Legii minelor din 1895 a permis înfiinţarea unui număr mare de companii petroliere
cu capital românesc, mixt sau străin. În 1900 existau 37 astfel de companii Anul 1899 marchează
apariţia capitalului american prin rafinăria Aurora din Floreşti.
Producţia de ţiţei a atins în 1913 nivelul record de 1.883.619 t, România clasându-se pe locul 6
pe plan mondial. În 1916 capacitatea totală a rafinăriilor de petrol era de aproape 1,8 milioane de tone.
În 1904 a luat fiinţă, la Câmpina, prima şcoală de maiştri sondori din lume, prin stăruinţa lui
Constantin Alimanstianu.
Primul zăcământ de gaze naturale neasociate a fost pus în evidenţă prin sonda nr. 2 Sărmăşel, în
anul 1909, iar în 1914 a fost construită prima conductă de transport gaz metan din Europa, între
Sărmăşel şi Turda.
În 1924 este promulgată Legea Minelor. În acelaşi an, producţia de ţiţei, capacitatea de rafinare
şi consumul intern au revenit la nivelul antebelic.
În anul 1934, sonda nr. 1 Chiţorani a societăţii Creditul Minier a atins adâncimea de 3.300 m,
clasându-se pe locul 2 în lume, iar în 1938 cea mai adâncă sondă din România era nr. 13 Astra
Română de la Boldeşti (3.644 m).
Ca urmare a creşterii numărului de câmpuri productive şi adâncimii sondelor, a perfecţionării
tehnologiilor de foraj şi extracţie, producţia de ţiţei a ajuns la 8.704.000 t în anul 1936 (locul 2 în
Europa şi locul 6 în lume), cea mai mare producţie antebelică. În 1938, producţia de gaze naturale a
României reprezenta 17% din cea mondială (locul 3 în lume).
Perioada 1945…1989 corespunde celei mai mari dezvoltări a industriei de petrol din ţara
noastră. Producţia de ţiţei a atins nivelul maxim de 14.650.000 t în 1977 şi a scăzut la 9.173.000 t în
1989. Cea mai mare producţie de gaze naturale (36,3 miliarde m3) a fost înregistrată în anul 1986.
După anul 1989, producţiile de ţiţei şi de gaze au scăzut dramatic, fiind în prezent de circa 4
milioane t ţiţei şi 11 miliarde m3 gaze, iar capacitatea de rafinare reprezintă doar 50% din cea aferentă
anului 1989.
Cercetarea geologică în domeniul petrolului în România
Bazele cercetării geologice în România au fost puse după înfiinţarea primelor universităţi.
Universitatea din Iaşi a fost fondată în 1860, iar în anul 1862 a fost numit ca profesor de
mineralogie, geologie şi paleontologie Grigore Cobălcescu (1831…1892), care a publicat valoroase
lucrări bazate pe cercetarea geologică de teren şi de laborator. În 1892, catedra se scindează într-una
de mineralogie condusă de Vasile Buţureanu (1858…1941) şi una de geologie-paleontologie ocupată,
din anul 1900, de Ion Simionescu.
La Universitatea din Iaşi s-au format Gheorghe Macovei (1880…1969), autor al lucrării Les
gisements de pétrole publicată la Paris - prima lucrare de acest gen din lume, Mihail David
(1886…1954), T. Văscăuţeanu, D. Cădere, M. Savul, V. Ianovici, I. Atanasiu, N. Macarovici, Gr.
Răileanu, N. Grigoraş, I. Pătruţi, O. Nichita, Emilia Saulea şi A. Chelărescu.
Universitatea din Bucureşti, înfiinţată în 1864, l-a avut ca profesor de ştiinţe geologice pe
Gregoriu Ştefănescu, licenţiat la Sorbona în 1862. Acesta a avut o activitate ştiinţifică intensă, în
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special în domeniul paleontologiei. În 1894 catedra de ştiinţe geologice se scindează în catedra de
geologie-paleontologie (Gr. Ştefănescu) şi cea de cristalografie, mineralogie şi petrografie ocupată de
Ludovic Mrazec (1867…1944). În 1905, tot la iniţiativa lui Gr. Ştefănescu, catedra se scindează din
nou în una de geologie, ocupată de el până în 1910 şi una de paleontologie, ocupată de Sabba
Ştefănescu, doctor al Universităţii din Paris. Gr. Ştefănescu a activat la Academia Română şi a
organizat Biroul Geologic (1882).
Ludovic Mrazec este un precursor în cercetarea zăcămintelor de petrol din ţară şi străinătate,
identificând şi descriind pentru prima dată structurile diapire. Ideile sale privind originea organică a
petrolului, a condiţiilor de zăcământ şi a relaţiilor petrolului cu apele sărate asociate din Miocenul şi
Oligocenul Depresiunii Precarpatice şi din Bazinul Transilvaniei au direcţionat cercetările în
descoperirea zăcămintelor de petrol.
Universitatea din Cluj, înfiinţată în 1872, avea o catedră de mineralogie, geologie şi
paleontologie condusă de Antal Koch. După reorganizarea din 1919, este numit profesor de geologie
şi paleontologie Ion Popescu-Voiteşti, doctor al Universităţii din Paris (1910).
În ultimele decenii ale secolului XIX au loc vizitele unor geologi străini, dintre care unii de
renume european, precum Coquand şi Capellini (1864 - 1868), Foetterle (1870), Fuchs şi Sarasin
(1872), Paul şi Tietze (1879), Olezewski (1883), dintre care unele finalizate cu lucrări publicate în
revistele vremii, care au crescut vizibilitatea internaţională a României.
Începutul cercetărilor în domeniul geologiei petrolului este atribuit lui Pilide (1877), care a
studiat zonele petrolifere din judeţul Prahova.
Biroul Geologic (1882 - 1889) a fost înfiinţat la iniţiativa lui Gr. Ştefănescu şi avea ca obiective
identificarea resurselor minerale utile şi cartarea geologică în scopul de a întocmi harta geologică a
României. În cadrul Biroului Geologic au activat principalii geologi români ai vremii (Gr.
Cobălcescu, M. Drăghiceanu, R. Porumbaru, G. Botez, Sabba Ştefănescu, L. Mrazec, C. R. Mircea, R.
Pascu, V. Popovici-Hatzeg, R. Sevastos). În 1890 au apărut primele hărţi geologice ale României, una
la scara 1:2.000.000 sub coordonarea lui Gregoriu Ştefănescu, iar a doua la scara 1:800.000
coordonată de Mathei Drăghiceanu (1844…1939), pe care figurau toate zăcămintele de resurse
minerale cunoscute la acea vreme, inclusiv zăcămintele de petrol de care se ocupase Ludovic Mrazec
şi cele de cărbuni de care se ocupase Mathei Drăghiceanu. Întregul material geologic este valorificat
sub forma unei Hărţi geologice la scara 1:200.000.
Serviciul de Mine şi Geologie (1896…1906) s-a bazat pe contribuţia unor colaboratori externi
precum L. Mrazec şi W. Teisseyre.
Comisia de Petrol (1901…1906) a fost înfiinţată din necesitatea coordonării exploatărilor de
petrol şi a fost condusă de Ludovic Mrazec. Comisia a fost sprijinită de Sava Athanasiu
(1861…1946), W. Teisseyre şi G. M. Murgoci şi a publicat, în anul 1905, Harta zonelor petrolifere
din România.
În 1906 a fost înfiinţat Institutul Geologic al României, înlocuit în 1950 cu Comitetul de Stat al
Geologiei şi reînfiinţat în 1960. Primul director a fost Ludovic Mrazec, iar din conducere mai făceau
parte V. Popovici-Hatzeg, Sava Athanasiu, Gheorghe Munteanu-Murgoci, Radu Pascu şi Lazăr
Edeleanu. Printre membrii IGR trebuie menţionat Ion Popescu-Voiteşti care a publicat Harta
geologică a României în anul 1921.
În 1919, L. Mrazec a întocmit raportul Problema petrolului în România faţă în faţă cu
problema mondială din 1919, care a stat la baza înscrierii în Constituţia României din 1923 a faptului
că toate resursele minerale ale subsolului aparţin statului.
În 1924 apare Legea Minelor, care prevedea ca toate prospecţiunile întreprinse de stat să fie
făcute de IGR. Astfel se înfiinţează, în 1925, Serviciul de prospecţiuni, având ca şef pe David Roman,
ajutat de I. Gavăt (1900…1979) pentru lucrări în domeniul zăcămintelor de petrol şi de T. P.
Ghiţulescu pentru minereuri.
În domeniul zăcămintelor de ţiţei şi gaze naturale s-a impus, atât pe plan naţional cât şi
internaţional, profesorul Ludovic Mrazec care, în urma cercetărilor de teren întreprinse între anii 1901
şi 1907 face prima zonare a regiunilor cu perspectivă de petrol din Depresiunea pericarpatică,
elaborează - pentru prima dată în lume - teoria cutelor diapire, cercetează formarea, geneza şi poziţia
tectonică a zăcămintelor de petrol din România şi expune întreaga problematică a petrolului în
prelegerile sale ţinute la Paris (1921) şi la Praga (1931).
După apariţia Legii Minelor (1924), se impunea pentru IGR trecerea la o prospecţiune de
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adâncime cu foraje şi metode geofizice în vederea elucidării problemelor stratigrafice, tectonice,
genetice şi a controlului structural. Contribuţii importante au adus: L. Mrazec, Gh. Munteanu
Murgoci, S. Athanasiu, I. Popescu-Voiteşti, Gh. Macovei, D. Preda, H. Grozescu, Şt. Cantuniari, I.
Atanasiu, D. Ştefănescu, G. Murgeanu, M. G. Filipescu, O. Preotescu, I. Gavăt, M. Ilie, N. Oncescu,
M. Păucă, Th. Joja şi M. Dumitrescu de la IGR, precum şi specialişti de la societăţile petroliere cum
ar fi: V. Patriciu, V. Krejci-Graf, S. Anton, Ion Băncilă, Gh. Paliuc, O. Niţulescu, E. Hristescu, J.
Gherman, N. Grigoraş, I. Pătruţi, M. Tonescu şi R. Ciocârdel.
În privinţa gazului metan, studii cu caracter general au fost efectuate de L. Mrazec, E. Jekelius
şi Ion Atanasiu, iar prospecţiuni de mare detaliu au fost realizate de A. Erni, A. Vancea şi D. T.
Ciupagea în Bazinul Transilvaniei.
De studiul apelor de zăcământ din câmpurile de petrol s-au ocupat L. Mrazec, I. PopescuVoiteşti şi G. Macovei.
În 1925 a luat fiinţă, în cadrul IGR, Serviciul de Prospecţiuni geofizice cu o secţie de geofizică
aplicată, avându-l ca şef de serviciu, între 1925 şi 1927, pe David Roman. Un alt serviciu de
prospecţiuni geofizice a fost înfiinţat, în acelaşi an, în cadrul societăţii petroliere Astra Română.
În secţia de geofizică aplicată au fost încadraţi Toma Petre Ghiţulescu (1902…1983) şi Iulian
Silviu Gavăt, apoi Mircea Socolescu şi Sabba S. Ştefănescu. Secţia a fost dotată cu aparatură pentru
prospecţiuni gravimetrice, magnetometrice şi electrometrice.
Prima măsurătoare gravimetrică în România a fost realizată de I.S. Gavăt şi T.P. Ghiţulescu în
anul 1928 la Floreşti-Călineşti. Metoda magnetometrică a fost folosită pentru prima dată la
prospectarea masivului de sare de la Floreşti-Băicoi (1931), iar carotajul electric de sondă a fost
experimentat între 1928 şi 1930 la Boldeşti şi Ţintea.
Sabba Ştefănescu a elaborat teoria de prospectare a stratificaţiei paralele prin metode electrice,
iar metoda sondajelor electrice verticale (SEV) elaborată de el stă la baza carotajului electric de
rezistivitate.
O largă aplicabilitate pentru industria de petrol au căpătat-o metodele seismice, mai întâi cea a
refracţiei, apoi (1935) cea a reflexiei. Prima zonă cercetată prin metoda reflexiei a fost Structura
Măneşti-Prahova, dovedită ulterior ca gazeiferă.
IGR începe cercetarea Bazinului Transilvaniei împreună cu SONAMETAN în 1926.
Cercetările de teren au revenit lui Augustin Vancea şi D. Ciupagea, îndrumaţi de L. Mrazec. Între
1924 şi 1927 geologii I. Atanasiu şi E. Jekelius de la IGR au studiat domurile de gaze de la Zau de
Câmpie, Bazna, Deleni şi Sărmăşel. Din 1927 cercetările au fost efectuate de A. Erni, A. Vancea şi D.
Ciupagea.
Valeriu Patriciu, şef al Serviciului geologic al societăţii Creditul Minier apoi administrator
delegat la societăţii Astra Română a adaptat şi perfecţionat metodele de carotaj electric în sonde, a
dezvoltat şi aplicat metodele electrometrice de prospecţiune de câmp, a aplicat şi dezvoltat metodele
statistice la evaluarea rezervelor de hidrocarburi.
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Rezumat
Obiectivele lucrarii
În prezenta lucrare, s-a elaborat modelul geologic al zăcămintelor structurii, ţinând cont de
informaţiile provenite din interpretarea datelor obţinute pana in prezent prin foraje si exploatarea
sondelor şi s-au reevaluat condiţiile iniţiale de existenţă a acumulărilor de hidrocarburi şi modelul
fizic al acestora.S-au reevaluat de asemenea volumele resurselor geologice iniţiale de petrol, pe
categorii de substanţe .
Prin coroborarea datelor geologice,geofizice si de productie pe sonde şi zăcăminte, s-au propus mai
multe variante de continuare a exploatarii zacamintelor de pe structura.

Caracteristicile zacamintelor si stadiul exploatarii
Primele lucrări de cercetare în zona Copăceni au constat în executarea unor puţuri de mină şi foraje de
mică adâncime, începând cu anul 1905.
Între anii 1920 şi 1950, au fost executate lucrări de explorare - exploatare, în anul 1944 fiind pusă în
evidenţă prezenţa ţiţeiului, în cantităţi industriale, atât la Oligocenul de la Copăceni, cât şi în
extinderea suprafeţelor productive şi pentru zonele limitrofe.
Ulterior, începând cu anul 1952, s-au iniţiat noi lucrări de explorare ce au constat în foraje şi
prospecţiuni seismice, fiind astfel decoperite noi zone productive la Opăriţi şi Predeal - Sărari, la
nivelul Oligocenului.
Exploatarea industrială a ţiţeiului pe structura Predeal - Sărari, a început în anul 1965, prin punerea în
producţie a sondei 1 MPC la Oligocen, iar cea de gaze libere din Helveţian, a început în anul 1988,
prin retragere sondei 60 MP de la Oligocen.
Până în prezent, pe structură s-au identificat 44 unităţi hidrodinamice de calcul al resurselor geologice
iniţiale de petrol (37 de ţiţei subsaturat şi 7 de gaze libere sărace), grupate în 8 unităţi hidrodinamice
de exploatare de ţiţei subsaturat şi 4 de gaze libere (obiective de exploatare), prezentate schematic în
tabelul 1 şi denumite zăcăminte, astfel:
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STRUCTURA PREDEAL - SĂRARI
- Schema acumulărilor de petrol aferente zăcământului comercial Tabelul 1
Bloc tectonic /
IV
Obiectiv
Ia
Ic
II a
II b
II c
IV a III a III b
V
VI
VII
IX
IX'
a'
productiv
Helveţian IV
12
10
11
Helveţian V
Oligocen Kliwa
6
5
7
8
9
Superior
Nedivizat
Oligocen Kliwa
Superior 7
Oligocen Kliwa
5
Superior 6
Oligocen Kliwa
Superior 5
5
5
5
5
Oligocen Kliwa
5
Superior 4
5
Oligocen Kliwa
5
Superior 3
5
Oligocen Kliwa
Superior 2
Oligocen Kliwa
2
3
4
Intermediar
Oligocen Kliwa
1
Inferior
Obs: 1. Denumirea blocurilor tectonice s-a făcut de la sud către nord şi de la est către vest.
2.Cifra reprezintă numărul de ordine al zăcământului respectiv, după ordinea complexelor productive de
jos în sus şi de la est către vest.
3. Suprapunerea pe verticală a blocurilor tectonice, este aproximativă, deoarece faliile nu sunt verticale.
4. Blocul II a, aferent obiectivelor oligocene, se identifică la nivelul He IV ca fiind blocurile tectonice II a +
II a'.
5. Falia care împartea obiectivele oligocene în blocurile II a şi III a, dispare la nivelul helveţianului,
formând un singur bloc tectonic denumit II a.
Legendă:
1÷8
9, 11, 12
10

Zăcăminte de ţiţei subsaturat (actual în producţie)
Zăcăminte de gaze libere cu rezerve dovedite (actual în producţie)
Zăcăminte de gaze libere numai cu rezerve posibile

Metode de analiza si evaluare
Pentru calculul resurselor geologice iniţiale s-a folosit metoda volumetrică.
Pentru prevederea comportării în exploatare a zăcămintelor s-a folosit metoda declinului de producţie,
pe fiecare sondă în parte, pe zăcăminte şi total structură.
Pentru gazele libere s-a folosit programul REGAZ, program ce ţine cont de resursele geologice,
extrasul cumulat, curgerea gazelor prin întregul sistem, zăcământ - sondă - ţevi de extracţie - conductă
de aducţiune - conductă colectare.

Particularitatile geologice ale modelului
Structura,de tip anticlinal faliat p[rezinta mai multe tipuri de capcane, structurale si/sau stratigrafice
cu extinderi diferite datoate pe de o parte paleoreliefului de eroziune de la suprafata Oligocenului,
ceea ce duce la dispartitia unor fachete din patea superioarta a acestuia, cat si tectonicii plicative
extrem de pronuntate, cu inclinari ale stratelor de pina la 50-70 grade ceea ce face posibil contactul
dintre pachete, complexe diferite.
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Particularitati fizico-tehnologice
Rezervoarele au porozitati si permeabilitati foarte bune astfel ca sunt favorizate deplasarile fuidelor.
Datorita gradului avansat de exploatare asa cum este cunoscut si pe alte structuri asemanatoare in
stadiul actual se evidentiaza curgerea gravitationala a titeiului astfel ca proiectarea tehnologiilor de
factor a trebuit sa fie shiftata acestei realitati. Dupa cum a fost prezentat anterior se evidentiaza mai
multe unitati hidrodinamice si un numar iferit de obiective de exploatare aceasta datorandu-se
comuniucarilor naturale sau antropice intre colectoare distincte.
Concluzii
Structura Predeal Sarari, desii este dezvoltata in conditii geologice deosebite, inclinari mari ale
stratelor, niveluri de eroziune multiple si importante, existenta sarii adiacente, cat si se afla intr-un
stadiu avansat de exploatare mai prezinta inca posibilitati de continuare a exploatarii prin aplicarea de
metode de factor moderne si inconcordanta cu caracteristicile structurii si prin evidentierea zonelor ce
nu au fost drenewte pana in prezent.
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ASOCIAȚII MICROFAUNISTICE CUPRINSE ÎN FORMAȚIUNILE DE
VȂRSTĂ SARMAȚIAN INTERCEPTATE ÎN FORAJELE DIN
STRUCTURILE VIDELE ŞI BLEJEŞTI (PARTEA CENTRAL-SUDICĂ A
PLATFORMEI MOESICE)
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Cuvinte cheie: foraminifere, ostracode, Volhynian, Bessarabian, biozonӑ
Lucrarea de faţă descrie asociaţiile microfaunistice identificate în probele prelevate din carote mecanice
extrase de 5 sonde ce aparţin structurilor Videle si Blejeşti, situate ȋn partea central-sudică a Platformei
Moesice.
Microfauna a fost obţinută prin prelucrarea a 77 de probe recoltate din 10 carote. Pentru fiecare probӑ s-a
prelevat o cantitate de aproximativ 100 grame material. Materialul prelevat a fost dezagregat fizic şi
chimic prin imersie in apă şi adaos de perhidrol 30%, apoi detritusul rezultat a fost spălat pe site
granulometrice în scopul îndepărtării suspensiilor şi fracţiei foarte fine. Materialul rămas a fost uscat în
etuvă, în creuzeţi de porţelan, la o temperatură de 45 - 80 grade C, după care microfosilele au fost
separate prin culegere sub microscop optic binocular şi aşezate în portcelule preetichetate şi
preinscripţionate.
Ȋn urma analizării probelor micropaleontologice s-au putut evidenţia asociaţiile microfaunistice conţinute
de formaţiunile traversate de aceste sonde în intervalul de adâncime 850 – 900 m din structura Blejeşti şi
750 – 850 m din structura Videle, fiind puse în evidenţă biozonele caracteristice Sarmaţianului inferior şi
mediu (Volhynian şi Bessarabian).
Utilizând corelarea biozonelor tipice Paratethysului Central cu cele ale Paratethys Estic (Tabel 1:
corelare după Filipescu 2005; Görög, 1992; Grill, 1941; Harhauser & Piller, 2004; Łuczkowska, 1974;
Papp, 1974; Rögl, 1998; Shatilova et al., 2012; Silye, 2010; Zlinská et al., 2010), am ȋncadrat
foraminiferele identificate în urmatoarele biozone:
-

Biozona Varidentella reussi (Fig. 1) - partea superioară a Volhynianului inferior (după Popescu,
1995) - care este constituită predominant din foraminifere porţelanoase de talie mică din grupul
Miliolinelor (Varidentella reussi, Quinqueloculina consobrina, Q. angustioris), ce preferă
mediile marine marginale de adâncime mică sub 1m, (Zlinská A., 2010) la care se adaugă taxoni
cum ar fi Articulina problema , Nonnion commune, Elphidium poyeanum, Elphidium macellum si
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-

-

-

Ammonia becarii. Litologia depozitelor care conţin această asociație este reprezentatӑ
predominant de calcare şi calcare argiloase.
Biozona Elphidium reginum (Fig. 2) - Volhynian superior (după Popescu, 1995) - care
cuprinde o mare varietate de specii de foraminifere bentonice precum şi ostracode, ce sunt
reprezentate printr-un număr mare de indivizi ai aceluiaşi taxon, atât forme adulte cât şi juvenile,
fapt care sugerează o stabilitate a condiţiilor de mediu. Dintre foraminiferele predominante
amintim: E. hauerinum, E. multacamerum, E. macellum macellum, Elphidium crispum, Nonion
commune la care se adaugă puţini reprezentanţi ai taxonului marker Elphidium reginum şi specii
ale genurilor Quinqueloculina şi Ammonia. Foarte bine reprezentate sunt şi ostracodele, prin
speciile: Cyprideis pannonica, Cytheridea hungarica, Aurila merita, A. mehesi, Leptocythere
mironovi, Callistocythere egregia, Loxoconcha punctatella, L. ornata, Xestoleberis
pseudofuscata, Hemicytheria omphalodes. Asociaţia microfaunistică mai conţine şi resturi fosile
de: Mysidae (sunt prezente numeroase statolite), gastropode (predominӑ resturi de cochilii ce
aparţin genului Hydrobia), bivalve (forme juvenile ale genurilor Ervilia si Mactra şi valve
separate ale altor genuri – ex. Obsoletiforma, Tapes etc.), serpulide, briozoare, peşti şi alge.
Această asociaţie s-a dezvoltat într-un mediu marin cu salinitate cuprinsӑ ȋntre12 – 18 ‰, bine
aerat, cu adâncimi de 10 - 20 m, într-un climat cald. Din punct de vedere litologic depozitele care
cuprind aceastӑ biozonӑ sunt formte predominant din calcarenite grezoase si gresii calcaroase.
Biozona Dogielina sarmatica (Fig. 3) - Bessarabian inferior (după Popescu, 1995) - dominatӑ
de miliolide nerulate de tipul: Dogielina sarmatica, D. kaptarenko, Meandoloculina conico–
cameralis, M. minor şi de exemplare de Porosononion subgranosus subgranosus, la care se
adaugă subordonat: Quinqueloculina voloshinovae, Articulina problema, Elphidium aculeatum,
E. macellum. În această biozonă se remarcă numӑrul mare al otolitelor şi statolitelor de Mysidae.
Litologia depozitelor care conțin aceastӑ biozonӑ cuprinde calcare argiloase, marne, şisturi
argiloase, la care se adaugӑ ritmite (argilӑ calcaroasӑ/calcar argilos) cu conținut microfaunistic
foarte sӑrac (doar resturi piritizate de peşti: dinți şi fragmente de oase).
Biozona Porosononion aragviensis (Fig. 4) - Bessarabian superior (dupӑ Popescu, 1995) - este
constituitӑ din numeroase forme ale genului Porosononion (P. subgranosus subgranosus, P.
martkobi şi, cu o frecventa redusă, P. subgranosus hyalinum) la care se adaugă taxoni ai speciilor
Nonion commune, N. bogdanowiczi, Fissurina bessarabica, Elphidium crispum, E. macellum
macellum, E. aculeatum, E. multacamerum, E. fichtelianum, Silicoplacentina sp. cantonate ȋn
argile calcaroase şi nisipuri.

Fig. 1 ZonaVaridentella reussi

Fig. 2 Zona Elphidium reginum

Fig. 3 Zona Dogielina sarmatica

Fig. 4 Zona cu Porosononion argviensis
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Sarmațian
superior

Tabel 1. Corelarea zonelor de foraminifere din Paratethysul Central si Paratethysul Estic (Gorog,
1992)
Paratethysul
Paratethysul Central
Estic
Austria (Grill, 1941; Republica Ungaria
Papp, 1974;
(Boda,
Polonia
Ceha,
Romania (Bazinul
Rusia
(Luczkowska,
Rogl,1998;
1974;
Transilvaniei - Popescu,
Slovacia
Andrusov, 1902
1998)
Harzhauser & Piller,
(Jiricek,
Gorog,
1995)
2004)
1972)
1992)
Zona Porosononion
Zona
aragviensis
Zona
Spirolina
Bessarabian
Zona Nonion
Zona
Dogielina
Porosononion austriaca
granosum
sarmatica
subgranosum
Zona
Elphidium
hauerinum

Zona
Anomalinoide
s dividens

Zona
Elphidium
hauerinum
Sarmațian inferior

Zona
Varidentella
sarmatica
Zona
Cycloforina
karreri ovata

Zona
Elphidium
hauerinum

Zona
Zona
Elphidium
hauerinum Elphidium
reginum

Zona
Articulina
sarmatica
Volhynian

Zona
Elphidium
reginum

Zona
Elphidium
reginum

Zona
Zona
Anomalinoides Cibicides
dividens
badenensis

Zona
Varidentell
Zona
Elphidium a reussi
reginum
Zona Anomalinoides
dividens
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Fig. 5 Resturi de plante continentale
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STUDIUL VERSANTULUUI SUDIC AL MASIVULUI BUCEGI DIN
INTERFLUVIUL IALOMIŢA IALOMICIOARA ÎN VEDEREA DETERMINĂRII
UNOR REZERVE EXPLOATABILE DE APĂ SUBTERANĂ
1

ALEXANDRU ISTRATE1
Universitatea Valahia din Târgovişte, Facultate de Ştiinţe umaniste. Departamentul de
Geografie
Abstract

Abordarea versantului sudic al Masivului Bucegi s-a impus ca urmare a creşterii
necesarului de apă al folosinţelor din aval, respectiv a oraşelor Fieni şi Pucioasa.
În prezent sunt utilizate sursele de apă subterană cu deversare naturală, cum sunt:
resurgenţa carstică Rătei şi Gâlma Ialomiţei.
În bazinul Ialomicioarei au fost captate, pe baza unor studii anterioare. alte
resurgenţe pentru alimentarea localităţilor Runcu şi Dealul Frumos.
Pentru o evaluare cantitativă au fost utilizate un complex de lucrări geologice şi
geofizice în corelaţie cu condiţiile climatice şi hidrologice ale regiunii.
Astfel a fost posibilă delimitarea unor sisteme hidrogeologice, independente
hidrodinamic, ce au putut fi evaluate cantitativ, în ceea ce priveşte potenţialul acvifer, şi
calitativ, privind natura apelor subterane şi gradul lor de protecţie
Prin lucrări de cartare geologică s-a evidenţiat dispoziţia spaţială a rocilor magazin
şi raporturile acestora cu rocile impermeabile. Un rol important în delimitarea
hidrostructurilor subterane l-au avut prospecţiunilor geofizice prin metoda profilării
polarizării naturale şi sondajului electric vertical.
Astfel a rezultat o imagine complicată a distribuţiei apelor subterane, dată, mai
ales, de structura tectonică a fundamentului cristalin şi rocilor magazin.
Stabilirea condiţiilor de contur al hidrostructurilor, privind frontierele de alimentare
a subteranului şi a mecanismului de drenaj a permis evaluarea cantitativă a resurselor şi
gradul de protecţie sanitară.
Astfel au fost delimitate mai multe hidrostructuri:
- hidrostructura carstică Rătei, de la nivelul muntelui cu acelaşi nume;
- hidrostructura Raciu-Piscu cu Brazi-Orlea, de la nivelul structurilor muntoase
cu acelaşi nume.
La nivelul Munţilor Raciu – Pisc cu Brazi s-au delimitat două subsisteme
hidrogeologice,. Independente hidrodinamic: hidrostructura Raciu -Orlea, în partea vestică
a interfluviului şi hidrostructura Gâlma Ialomiţei, în vest.
Funcţie de rezultatele obţinute pe parcursul anului a fost amplasat un prim foraj,
care a deschis hidrostructura Gâlma Ialomiţei în anul 2006 şi funcţionează cu un debit
constant în timp.
Pe baza evaluărilor recente ale regiunii s-a propus extinderea exploatării prin cinci
foraje hidrogeologice cu adâncime de 100-150 m, din care într-oprimă etapă se vor executa
numai trei, pentru un debit estimat de 45 l/s.
Cuvinte cheie: potenţial acvifer, hidrostructură carstică, condiţii de contur,
frontieră de alimentare, mecanismul de drenaj.
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Utilizarea celor mai mici pătrate pentru calculul porozităţii
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Cuvinte cheie: porozitate, colectoare, carotaj, pătrate
În mod curent porozitatea colectoarelor se determină din diagrafia geofizică din carotajele
neutronic, de densitate şi acustic de viteză, numite de altfel şi metode de porozitate. De regulă, cele
trei valori de porozitate ΦN, ΦD, ΦA sunt diferite, în timp ce colectorul are o singură valoare. Care este
valoarea adevărată? Această ambiguitate se se restrânge prin aplicarea restricţiilor impuse de
condiţiile geologice şi domeniile de aplicabilitate optimă ale fiecărei metode în parte. În această
lucrare se răspunde la întrebarea de mai sus, folosind metoda celor mai mici pătrate.
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PREZENTARE CONDUCTA NABUCCO-1

GHEORGHE MOMEA1
1

MISTAR PROIECT Ploieşti

Prezenta lucrare se refera la analizarea situatiei geologo – tehnice pentru proiectarea conductei de
transport gaze naturale NABUCCO, gazoduct cu originea in regiunea Marii Caspice si traseu catre Europa
de Vest.
Pe teritoriul Romaniei traseul, in lungime de peste 500 km, a fost proiectat de pe malul stang al
Dunarii pana la limita administrativ – teritoriala cu Ungaria. Vor fi strabute teritoriiIe administrative ale
judetelor Dolj, Mehedinti, Caras Severin, Timis si Arad.
Conducta va fi pozata subteran pe intreg traseul.
In traseu va fi pozata pe suprafata a 11 unitati geomorfologice in care sunt incluse de la zone joase
de tip Lunca Dunarii si Lunca Muresului, la zone de campie, zone de piemont, de podis, pana la zone de
tip montan.
Vor fi subtraversate ape cadastrate, de la rauri mari( Dunare, Jiu, Cerna, Timis si Mures)a
cursurilor de ape afluente ale acestora (in numar de cca 62)
Substratul acestor zone este de o mare diversitate de la roci stancoase apartinand Panzelor Getica,
de Severin si Domeniului Getic si pana la depozite actuale de lunca.
Pentru obtinerea datelor necesare proiectarii gazoductului s–au efectuat cercetari geologo tehnice, geologice si morfologice pe traseul conductei, la traversarile de ape cadastrate, la traversarile de
drumuri (comunale, judetene si nationale), la traversarile de cai ferate.
Pe traseul conductei si in zone limitrofe traseului de conducta au fost executate observatii
geologice pentru analiza unor eventuale fenomene de instabilitate a terenului sufoziuni (spalari subterane
de material), eroziuni severe, alunecari de teren.
In etapa de teren au fost executate 1072 foraje geotehnice, cu adancimi de la 6,00 m pe traseul
conductei si pana la 30 m la traversarile de ape mari, 500 teste de penetrare standard, (SPTc), 30
piezometre. SPTc – urile au fost executate pentru imbunatatirea gradului de cunoastere a caracteristicilor
litologice a terenului de pozare, in special a starii de consistenta a acestuia. Testele au fost executate pe
amplasamente situate intre forajele geotehnice si au confirmat litologia intalnita in foraje. Piezometrele au
fost executate pentru monitorizarea apei subterane si au fost monitorizate lunar, de la data executiei – 2010
si pana in luna septembrie 2011.
Din forajele executate s–au prelevat probe tulburate si netulburate care au fost analizate in
laboratoarele geotehnice de specialitate.
Forajele au pus in evidenta in zonele de lunca, campie si de piemont, pamanturi coezive si slab
coezive, pamanturi necoezive cu si fara apa; in zonele de podis si montane, depozite de versant deluvial –
proluviale si depozite eluviale de la coezive la slab coezive, formate pe roci stancoase. Pe tronsoanele din
zona Podisului Mehedinti si a Muntilor Mehedinti s-au interceptat roci stancoase care apar de la zi si care
in lucrare sunt prezentate in limite kilometrice.
Au fost intalnite zone unde apa subterana se situeaza in apropierea sau deasupra adancimii de
pozare a conductei, de cca 2,50 m, tronsoanele respective fiind prezentate in limite kilometrice.
Pe probele de pamant s-au executat: teste de densitate specifica; teste de distributie dimensionala a
particulelor prin sita umeda (nisipuri): teste de distributie dimensionala a particulelor prin sedimentare;
teste de compresiune triaxiala. De asemenea s–au recoltat probe de apa din forajele geotehnice pentru
determinarea caracteristicilor fizice (determinarea PH–ului) si a caracteristicilor chimice (sulfati).
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Pe baza lucrarilor executate s-au prezentat concluziile si modalitatile de traversare a apelor
cadastrate, a drumurilor si a cailor ferate.
Datele obtinute din aceste lucrari precum si interpretarea acestora admit exigentele fundamentale
ale unui studiu geotehnic, conform normativului in vigoare, NP 074/2007.
In concluzie terenul de pe traseul gazoductului poate fi folosit pentru realizarea obiectivului care
se proiecteaza in condiţiile in care se vor respecta recomandările din studiul geotehnic referitoare la
litologia intalnita si la regimul apelor superficiale şi de adancime.
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NEW CONTRIBUTIONS TO THE CIOCADIA
MIDDLE MIOCENE FLORA (PART THREE)
VALENTIN PARASCHIV
Geological Institute of Romania, National Museum of Geology,
Kiseleff Ave, No. 2, Sect. 1, 011345, Bucharest, ROMANIA,
E-mail: paleovaly@yahoo.com
Keywords: taxonomy, revisions, fossil leaves imprints, Fagaceae family.
Deciduous broad-leaved woody plants such as Fagus silesiaca, Fagus aff. orientalis, Castanea atavia, Quercus kubinyi, Quercus gigas, and Quercus drymeja (Fagaceae) are established for
leaves imprints from the middle Miocene Ciocadia Valley deposits of Southern Carpathian Foredeep,
Romania. Excellently preserved plant fossil assemblages are to be found in rhythmically banded marlstones of marine shallow-water origin. The fossil plant assemblage provides further evidence for the
existence of warm temperate forests with numerous exotic or endemic taxa. Carefully descriptions
and documented revisions are made for the Fagaceae family representatives in the Ciocadia Valley
paleoflora.
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EUXINUS – FIRST REGIONAL EARLY WARNING SYSTEM FOR
MARINE GEOHAZARD OF RISK TO WESTERN BLACK SEA
V. RĂDULESCU, GH. OAIE, R. VASILE, D. STEFANESCU
National Institute of Marine Geology and Geo-Ecology, 23-25 Dimitrie Onciul Street, RO-024053
Bucharest, Romania, vladr@geoecomar.ro, goaie@geoecomar.ro, raluca.vasile@geoecomar.ro,
diana.stefanescu@geoecomar.ro

Keywords: early warning system, geohazard, automatic station, gauge, 2D marine seismic, OBS’s

The EUXINUS is the first major initiative that targets marine geohazards, being the first early-warning
system from the Black Sea.
The necessity of this initiative came from the proved existing threats on the Black Sea area, such as
seismogenic events, generated by active faults, frequent submarine landslides on the continental slope,
high tide or tsunami risks triggered by previous events.
The EUXINUS network consists from 6 automatic marine monitoring systems, installed in key points of
the Western Black Sea shelf, 5 deployed in water depths around 100 m and one deployed near the
shoreline (Mangalia, Romania), close to the Romanian – Bulgarian border. Other networks that sustain
this early warning system are: GeoPontica network, made up of 13 online geodynamic surveillance
systems and network of 3 seismic monitoring systems.
These networks provide by satellite communication real-time data to on-shore National Data Centres,
located in Romania (GeoEcoMar, Constanta Branch) and Bulgaria (IO-BAS Headquarters, Varna). A
common Romanian – Bulgarian database, comprises all the information needed in the process of
elaboration and issue of an early-warning notification, and assessment of evolution of a marine hazard
situation.
The other important key component of the EUXINUS is a 2D marine seismic acquisition system (96
channels, and 1200 m streamer long) and 5 Ocean Bottom Seismometers (OBS). The aim of the 2D
marine seismic acquisition system and OBS is to acquire and information regarding the deeper structure
of the seabed onto each subsea physiographic levels, regarding possible geohazard events, including
mapping of the studied area and execution of the seismic sections.
A joint decision support tool includes a database on flooding scenarios for the coastal area, that consider
the entire Romanian-Bulgarian coast as a single unit. The main target of this system is to discover
existing vulnerabilities, elaborate risk assessments and send early-warning notifications to the
partners/authorities, as Inspectorates for Emergency Situations.

www.geosociety.ro

87

Conferinţa Naţonală a Societăţii Geologice a României, Ploieşti, 18 Decembrie 2013

POSIBILE PREZENŢE A ARGILELOR GAZEIFERE PE ŞELFUL
ROMÂNESC AL MĂRII NEGRE
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Cuvinte cheie: unitate tectonică, şelf, rocă sursă, vitrinit, izotop, biomarker
În România, pe continent, teritoriul Dobrogean este alcătuit din următoarele unităţi tectonice:
Platforma Scitică (Platforma Deltei Dunării), Orogenul Nord Dobrogean, Masivul Dobrogei Centrale
şi Platforma Dobrogei de Sud (Ionesi, 1994). Aceste unităţi continentale care se regăsesc la Est sub
apele Mării Negre definesc şelful românesc a acesteia.

Figura 1. Structurile petrolifere identificate pe Şelful românesc a Mării Negre.

Deşi asupra delimitării unităţilor de şelf românesc încă există unele incertitudini totuşi,
în principiu, el este alcătuit din trei unităţi tectonice majore (fig. 1):
● unitatea nordică cu fundament scitic asemănător Platformei Deltei Dunării;
www.geosociety.ro

88

Conferinţa Naţonală a Societăţii Geologice a României, Ploieşti, 18 Decembrie 2013

● unitatea centrală cu soclul constituit din Orogenul Nord Dobrogean, situată la nord
de falia Peceneaga-Camena;
● unitatea sudică al cărui soclu corespunde pe continent cu sectorul dobrogean al
Platformei Moesice. Acestei unităţi îi aparţin atât soclul Masivului Dobrogei Centrale
(cuprins între faliile Peceneaga-Camena şi Capidava-Ovidiu), cât şi soclul Platformei
Dobrogei de Sud, situat la sud de falia Capidava-Ovidiu.
Unităţile tectonice de şelf prezentate sunt acoperite de „cuvertura euxinică” care s-a
format în timp geologic prin acumularea formaţiunilor sedimentare pe tot parcursul
deschiderii şi evoluţiei bazinului Mării Negre (în antichitate Pontus Euxinus).
În privinţa argilelor gazeifere (gas shale) prezente în cuvertura euxinică ne vom referi
în continuare numai la formaţiunea şisturilor siluriene cu Graptoliţi şi la formaţiunea de
Histria.
Formaţiunea şisturilor siluriene cu Graptoliţi. Spre largul Mării Negre, în unitatea
sudică de şelf situată în prelungirea Dobrogei de Sud, la 40 Km de localitatea Mangalia, a fost
săpată sonda 60 Delfin (fig. 2). Din succesiunea sedimentară deschisă în sondă un interes
deosebit îl constituie formaţiunea şisturilor siluriene cu Graptoliţi. Cu o grosime de 400 m,
această formaţiune care se aşterne transgresiv peste rocile ordoviciene îşi are corespondent pe
continent în Formaţiunea de Ţăndărei din Silurianul Dobrogei de Sud şi a Platformei Moesice.
Analizele microfaunistice şi palinologice efectuate pe probele prelevate din sondă au semnalat
posibila prezenţă a Liandoverianului superior şi a Wenlockianului inferior.
În această sondă, din intervalul de adâncime 2468÷2475 m a fost recoltată o probă de
argilit negru compact şi dur, cu fisuri verticale colmatate cu calcit. În urma analizei optice a
materiei organice din probă s-a obţinut o valoare pentru reflectanţa vitrinitului (Ro) de 1,95 %,
care sugerează o supramaturare a acesteia, cu producere de gaze uscate şi gaze cu condensat.
Stadiul înaintat de maturare a materiei organice este datorat modului în care câmpul
geotermic de temperaturi şi timpul geologic au lucrat asupra materiei organice. La recoltarea
ei proba din intervalul de adâncime menţionat are temperatura (în sondă) de aproximativ
600C. Pentru aceeaşi probă aprecind la nivelul Silurianului o paleo-temperatură de 1300C (în
funcţie de valoarea reflectanţei vitrinitului, Ro=1,95 %) rezultă că ea a fost iniţial îngropată la
adâncimea de aproximativ 5000 m, unde materia organică a devenit supramatură şi eventualul
ţiţei generat pe parcursul îngropării rocii (care nu a părăsit-o) a fost cracat în gaz. După
cracarea gazelor din ţiţei, orogeneza caledonică a iniţiat ridicarea rocii spre suprafaţă unde, în
prezent, a fost interceptată în intervalul 2468÷2475 m. În aceeaşi măsură asupra maturării
materiei organice a lucrat şi timpul geologic din Silurian până în Actual. Ca urmare se poate
spune că formaţiunea şisturilor siluriene cu Graptoliţi poate conţine, cu mare probabilitate,
argile gazeifere de interes comercial.

Figura 2. Secţiune seismogeologică prin unitatea sudică de şelf (după Moroşanu, 2012).
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Formatiunea de Histria, datată de Georgescu (1999) ca aparţinând Oligocenului, include un
procent ridicat în argile producătoare de hidrocarburi (fig. 3).
În urma analizelor de gaz carotaj-spectrometrie de masă (GS-MS) valorile izotopilor
carbonului organic δ13C pentru ţiţeiurile ce aparţin rocilor rezervor (cretacice şi eocene) au fost
comparate cu valorile δ13C ale extractului de bitumen din rocile sursă. Valorile δ13C pentru ţiţeiuri se
grupează între ele sugerând o origine comună (cu excepţia unei probei din sonda 32 Sinoe care
aparţine unui ţiţei biodegradat) şi sunt cuprinse între valorile δ13C a extractului de bitumen oxfordian
de origine continentală (din sonda 19 Vadu) şi extractele de bitumen oligocen de origine marină (din
sondele 11 Portiţa şi 816 Lebăda Vest). Din literatura de specialitate este cunoscut că valorile
raportului izotopului δ13C ar trebui să crească de la valorile determinate în ţiţeiuri la valorile
extractelor de bitumen şi, din cele două roci posibil sursă, numai proba din sonda 816 Lebăda Vest
respectă această regulă. Ca urmare rocile sursă care au alimentat zăcămintele paleo-depresiunii Histria
sunt considerate a fi argilele oligocene (Şaramet et al., 2005).
Aceeaşi concluzie este susţinută şi de analizele moleculare efectuate de Reed (1991), care a
identificat Oleananul în extractul de bitumen din roca sursă oligocenă şi în ţiţeiurile analizate.
Oleananul este un biomarker rezultat din bentuline şi triterpanoizi care sunt produşi de Angiosperme.
Prezenţa Oleananului în materia organică din roca sursă oligocenă şi în ţiţeiurile acumulate pe
structurile Sinoe, Lebăda Vest şi Lebăda Est, sugerează originea lor comună şi în acest sens, este puţin
probabil ca roca oxfordiană din sonda 19 Vadu (care nu conţine Oleanan) să fi participat la generarea
ţiţeiurilor.
În privinţa aprecierii calităţii rocilor sursă, proiectând datele obţinute de Ionescu et al., (2002)
pe o diagramă propusă de Tissot & Welte (1984), se observă că majoritatea argilelor oligocene din
paleo-depresiunea Histria, în care predomină materia organică marină, pot fi clasificate ca roci sursă
de petrol a căror calitate este de la moderată la foarte bună.

Figura 3. Secţiunea seismogeologică prin unitatea de şelf centrală (după Şaramet, 2005).

Un alt aspect surprins se referă la sedimentarea materiei organice în cadrul paleodepresiunii Histria. Urmărind variaţia extractului de materie organică (EOM) în funcţie adâncime
pot fi fost separate două zone. În prima zonă, cuprisă între adâncimile 1000÷3000 m materia
organică este majoritar de natură continentală (tip III) şi este puţin probabil ca ea să fi produs
hidrocarburi. A doua zonă, între 3000 şi 5000 metri, este caracterizată de o materie organică în care
predomină materialul organic marin (tip II), producător de ţiţei şi gaze.
Coroborând datele şi interpretările prezentate este posibil ca formaţiunile oligocene situate
sub 3000 m să conţină argile gazeifere de interes.
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SOLUTIE DE CRESTERE A CAPACITATII PORTANTE SI A
FORTELOR DE SMULGERE PENTRU PROFILE UTILIZATE LA
PARCURI FOTOVOLTAICE
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Cuvinte cheie: capacitati portante, smulgere, splitare, incastrare.
Abstract
Utilizarea profilelor batute este o metoda de fundare foarte des folosita in realizarea parcurilor
fotovoltaice. Datorita sectiuniilor si grosimilor reduse, acestea nu pot asigura capacitatile portante si
fortele de smulgere cerute de proiectant. Pana acum exista o singura solutie: cresterea adancimii de
incastrare, care inseamna costuri considerabil mai ridicate pentru investitie. Prin acesta lucrare, se
prezinta solutia alternativa, prin realizarea unei splitari a profilului, valorile obtinute prin teste de
teren fiind mai mari cu cca 50% decat cele obisnuite.
Bibliografie
1. Geologic Don – Studiul geotehnic privind amplasament parc fotovoltaic Berceni.
2. NP 112- 2004 – Normativ peivind proiectarea structurilor de fundare directa.
3. NP 123 – Normativ peivind proiectarea geotehnica a fundatiilor pe piloti.
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Cuvinte cheie: piloti batuti, PDG, capacitati portante, rezistente smulgere.

Este prezentata modaliatea de fundare a turbinelor eoliene pe piloti batuti. Este pentru prima
data cand la noi in tara se utilizeaza acesta metoda de fundare pentru aceste obiective. Au fost
efectuate incercari pe piloti pentru verificarea capacitatii portante, a tasarii si rezistenta la smulgere,
obtinandu-se rezultate foarte bune. Au fost efectuate de asemenea incercari de penetrare dinamica in
zonele dintre piloti, pentru determinarea caracteristicilor fizico-mecanice ale depozitelor loessoide
modificate structural prin indesare.

Foto constructie turbine
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Cuvinte cheie: stabilitate taluz, plan alunecare, infrastructura drum.
Abstract

Pentru realizarea proiectului de consolidare drum DJ 219, au fost efectuate 3 foraje si
o penetrare dinamica grea, datele fiind utilizate pentru calculul de stabilitate al versantului.
S-au determinat doua plane de alunecare, unul apartinand alunecarii active ce a deteriorat
actualmente drumul, iar cea de-a doua unei paleoalunecari stabilizate. A fost propusa solutia
de consolidare pe piloti forati, incastrati la 15m, pentru consolidarea ambelor alunecari.
Fig. 1 Calculul de stabilitate al taluzului (drum DJ 219
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Cetatea de Baltă structure is situated in Alba district at 23 km east from Blaj town and 12 km from
Târnăveni town (figure 1).

Figure 1–The geological map–Fragment from Tg. Mures map, Scale 1:200.000

From the geological point of view, the structure is a dome, slightly elongated, oriented
approximately V-E, consisting of, belonging to the Badenian – Sarmatian’s interval.
On the structure we emphasized more productive complexes numbered from top to bottom with I to
VII (figure 2).
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The structure is characterized by different erosion levels (for upper
Miocene deposits) and lithological variations which induced different shape
and size of productive complexes.
The gas accumulations of Sarmatian III complex are located in structural
traps forming a dome type structure/reservoir type.
Cetatea de Baltă gas storage is located in Sarmatian III geological
complex, divided into six packets (layers) numbered from top to bottom with
1 to (6+7).
The gas exploitation from Sarmatian III complex begun in 1947 and was
deployed through 4 wells until 2002. In this year the Sarmatian III complex
was transformed in gas storage. The total gas productions realized from
Sarmatian III complex and the extraction rate determinate a decrease of field
pressure of 80 % reported to the initially one. The value of gas recovery
factor which was realized at the finally gas exploration from Sarmatian III
complex is 79 %. This value justifies that the main dislocation mechanism in
exploitation was the gas elastic detente. At the final exploitation stage was
emphasized a slight marginal water advancement.
Analyzing the production characteristics it follows that:
- Advancing water from aquifer was found in all packages, but more
pronounced in the packages 2 and 3, most porous and permeable packages of
Sarmatian III complex;
- The wells with the largest contribution of the storage extraction are
placed in the apex structure while the wells that are located on the flanks have
a lower contribution;
- Depending on the rate of contribution to the extraction storage, the
wells are divided into three types:
- type 1 – wells with a largest contribution to the process of
injection – extraction;
- type 2 – wells with medium contribution to the process of
extraction storage;
- type 3 – wells with minimal contribution to the process of
injection – extraction.
From geological point of view, based on well log data we may
emphasize that Miocen deposits (Sarmatian and Badenian) forms a
comprehensive series consisting of marls, shale (clays) and arenitic reservoirs
with different amounts of clay resulting slight turn from reservoir rock to
non-reservoir layers (vertical and lateral), in the same packet. Thus it is
obvious that the conductive properties of the reservoirs differ from one zone
to another.
For the some reason on vertical scale the sealing conditions are nor
perfect so it appears as most probable a communication between layers and
complexes through imperfect lithologic seals. As a matter of facts this feature
is observed for mostly all Transylvanian Basin gas fields. Also gas
saturated rock volumes cannot be exactly defined, some of seal and/or
potential source rocks enabling gas flow into or from the potential reservoirs.
Thus saturated areas and resource/reserves calculations cannot be
correctly evaluated. One accepted method for such reservoirs resources is the
so called main median gas/water limit, vertically drawn connected with the
lowest isobathic productive level and main layer thickness. It permitted to
make an acceptable estimation.
Regarding storage conditions there are important doubts concerning
its integrity and functioning linked to the presented structure’s geological
Fig. 2–Electric logging type
features.
This may be “enhanced“ by the well known poor cementation
level which enable communications between productive layers and/or complexes.
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