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INTRODUCERE 
 

Scopul principal al prezentei lucrării este caracterizarea Formaţiunii de Hida, de 

vârstă miocen inferioară, din perspectiva datelor micropaleontologice şi, subordonat, 

sedimentologice. Analizele micropaleontologice realizate au presupus investigarea 

asociaţiilor de foraminifere fosile din punct de vedere morfologic, taxonomic, 

biostratigrafic şi paleoecologic. Rezultatele obţinute au fost corelate cu datele 

sedimentologice, cu scopul de a reconstitui mediile depoziţionale, astfel încat să obţinem o 

imagine clară asupra evoluţiei bazinului sedimentar.  

Obiectivele stabilite pentru prezentul studiu au fost următoarele: 

 studiul detaliat al depozitelor Formaţiunii de Hida din perspectivă 

micropaleontologică şi sedimentologică; 

 realizarea unor analize calitative şi cantitative, care, prin integrarea 

rezultatelor să permită realizarea unui model de evoluţie a asociaţiilor de 

foraminifere; 

 identificarea variaţiei asociaţiilor de foraminifere bentonice în funcţie de 

modificarea condiţiilor de mediu cum ar fi: concentraţia de oxigen de la 

interfaţa apă/sediment, modificarea nivelului marin relativ, aportul de materie 

organică în bazin; 

 biostratigrafierea depozitelor cu ajutorul asociaţiilor de foraminifere 

planctonice şi încadrarea biozonelor în contextul stratigrafic regional.  

 întocmirea unui model sintetic cu succesiunea paleomediilor Miocen 

inferioare din partea nord-vestică a Depresiunii Transilvaniei sub influenţa 

contextului tectonic şi paleogeografic. 
 

Pentru ajutorul acordat în elaborarea acestei teze de doctorat, doresc să-i mulţumesc 

în primul rând domnului profesor dr. Sorin Filipescu, care pe parcursul celor aproape patru 

ani de cercetări mi-a acordat sprijinul moral şi logistic care au condus la îndeplinirea 

obiectivelor propuse. Doresc să-i mulţumesc pentru faptul că m-a însoţit în deplasările pe 

teren şi pentru răbdarea arătată în discuţiile avute.  

De asemenea doresc să le mulţumesc domnilor referenţi: CS I dr. Popescu Gheorghe, 

dr. Michael Kaminski şi prof. dr. Bucur Ioan, pentru răbdarea de a citi şi aprecia această 

lucrare.  
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Domnului dr. Fred Rögl îi adresez mulţumiri pentru ajutorul acordat în determinarea 

foraminiferelor, pentru punerea la dispoziţie a colecţiei de foraminifere de la Muzeul de 

Istorie Naturală din Viena şi pentru conversaţiile constructive avute. 

Domnilor CS I dr. Gheorghe Popescu şi dr. Michael Kaminski le mulţumesc pentru 

conversaţiile purtate şi sugestiile făcute cu referire la identificarea taxonomică a 

foraminiferelor.  

Adresez mulţumiri domnului dr. Carlo Aroldi, domnului şef lucr. dr. Săsăran 

Emanoil, doamnei conf. Carmen Chira împreună cu care am efectuat unele deplasări în 

teren şi care m-au ajutat în înţelegerea unor aspecte referitoare la geologia regiunii studiate. 

Domnişoarei şef lucr. dr. Ramona Bălc îi multumesc pentru analizele de nannoplancton 

efectuate. 

Mulţumesc conducerii companiei Romgaz SA Mediaş pentru faptul că mi-au pus la 

dispoziţie o parte din profilelele seismice realizate în regiunea studiată, precum şi 

domnului dr. Csaba Krézsek pentru indicaţiile oferite în înţelegerea evoluţiei tectonice a 

Depresiunii Transilvaniei. Îi mulţumesc şi domnului asist. dr. Lucian Barbu-Tudoran 

pentru asistenţa acordată în timpul efectuării fotografiilor la microscopul electronic. 

Le sunt recunoscătoare tuturor colegilor şi prietenilor din cadrul Departamentului de 

Geologie care au făcut ca timpul petrecut alături de ei să treacă mult prea repede. 

Mulţumesc soţului meu Paul Beldean, atât pentru înţelegerea şi suportul acordat cât şi 

pentru faptul că m-a însoţit în majoritatea deplasărilor efectuate pe teren.  

Nu în ultimul rând şi în mod special îi mulţumesc mamei mele şi soţului ei, fără a 

căror sprijin moral şi financiar  nu ar fi fost posibilă realizarea acestei lucrări.    

Acest proiect de cercetare a fost parţial finanţat de CNCSIS România prin grantul TD 

nr. 473/2007 

 

CAPITOLUL 1  

Evoluţia geologică a Depresiunii Transilvaniei 
 

Formarea Depresiunii Transilvaniei a început în Cretacicul superior odată cu 

încetarea etapelor orogenice care au condus la sutura blocurilor continentale Tisza şi Dacia 

(Csontos et al., 1992). Depresiunea îşi începe evoluţia într-un regim compresional regional 

cu orientare E-V (Ciulavu, 1999), cu posibilitatea unei faze extensionale minore în 
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Badenianul inferior (Krézsek & Filipescu, 2005), reprezentând un bazin de back-arc al 

subducţiei carpatice (Horvath et al., 2006).  

Umplutura sedimentară post-tectonică a Depresiunii Transilvaniei are local o 

grosime de peste 5000 m (Vancea, 1960; Ciupagea et al., 1970) şi a fost divizată în patru 

megasecvenţe stratigrafice majore (Krézsek & Bally, 2006): Cretacic superior (rift, colaps 

gravitaţional), Paleogen (sag), Miocen inferior (flexural), Miocen mediu-Miocen superior 

(secvenţa de backarc influenţată de tectonica gravitaţională). 

 

CAPITOLUL 2  

Miocenul inferior din Depresiunea Transilvaniei 
 

În timpul Miocenului inferior Depresiunea Transilvaniei a evolutat sub forma unui 

bazin flexural, localizat în partea central-nordică a Transilvaniei (Krézsek & Bally, 2006). 

Succesiunea sedimentară este reprezentată de o mare varietate de depozite: de la depozite 

litorale până la depozite turbiditice marin-adânci (Rusu, 1969, Popescu et al., 1995, 

Filipescu, 2001). 

Miocenul inferior aflorează în principal în vestul şi nord-vestul Depresiunii 

Transilvaniei fiind caracterizat de mai multe formaţiuni: Formaţiunea de Coruş (Hauer & 

Stache, 1863), Formaţiunea de Chechiş (Hofman, 1879) şi Formaţiunea de Hida (Koch, 

1900). În aceeaşi regiune se dezvoltă partea superioară a Formaţiunii de Vima (Lăzărescu, 

1957, Rusu, 1969) cu faciesurile laterale echivalente, respectiv, formaţiunile de: Buzaş 

(Dumitrescu, 1957), Valea Almaşului (Răileanu & Saulea, 1956), Cuzăplac (Moisescu, 

1972) şi Cubleş (Moisescu, 1972).  

Studiile micropleontologice realizate asupra depozitelor Miocen inferioare din nord 

vestul Depresiunii Transilvaniei sunt diverse, fiind analizate diferite grupe de organisme 

(moluşte, ostracode, foraminifere). Analizele asupra asociaţiilor de foraminifere cuprind, 

mai ales, observaţii taxonomice şi mai rar interpretări de paleomediu sau paleoecologice. 

Biozonarea depozitelor miocen inferioare din nord-vestul Depresiunii Transilvaniei este 

dificil de realizat datorită absenţei fosilelor index şi prezenţei asociaţiilor caracteristice 

unor medii restrictive. Aceste particularităţi fac uneori imposibilă corelarea biozonărilor 

din Depresiunea Transilvaniei cu cele din Paratethysul Central sau zona Mediterană. Cu 

toate acestea, în ultimele decenii au fost realizate o serie de studii biostratigrafice de 

referinţă.  
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CAPITOLUL 3 
Materiale şi metode de lucru 

 

Pentru obţinerea unor rezultate cât mai complete şi de încredere am integrat mai 

multe moduri de abordare a temei propuse. Etapele de lucru parcurse în cadrul acestui 

studiu au fost următoarele: prelevarea şi prelucrarea probelor după metode 

micropaleontologice standard, urmate de interpretarea calitativă şi cantitativă a asociaţiilor 

de foraminifere (abundenţa relativă, diversitatea – Shannon-Wiener, echitabilitatea, Fisher 

α). Am insistat asupra evidenţierii semnificaţiilor tipurilor de asociaţii (asociaţii de „tip 

fliş” asociaţii de pantă, asociaţii abisale) şi morfogrupurilor de foraminifere aglutinante 

pentru caracterizarea paleoambientală, biostratigrafică şi paleogeografică a succesiunii 

studiate. Pe baza raportului planctonice/bentonice am estimat paleoadâncimea, iar pe baza 

morfotipurilor de foraminifere bentonice calcaroase am calculat indicele de oxigen dizolvat 

(BFOI). 

 

CAPITOLUL 4  

Rezultate şi discuţii 

 
În perioada 2006-2008 am efectuat mai multe campanii de teren în urma cărora am 

identificat 44 de aflorimente (fig. 4) din care au fost prelevate 253 de probe.  

În urma observaţiilor sedimentologice efectuate şi a prelucrării probelor am 

identificat o varietate mare a asociaţiilor de foraminifere (peste 250 de taxoni), astfel încât 

am reuşit obţinerea unei viziuni de ansamblu asupra repartiţiei şi evoluţiei mediilor 

depoziţionale din Formaţiunea de Hida.  

 
4.1. Relaţia dintre mediile sedimentare şi asociaţiile de foraminifere 

Pe baza asociaţiilor de foraminifere identificate şi a observaţiilor sedimentologice am 

realizat caracterizarea mediilor depoziţionale din arealele care au oferit date relevante. 

 
4.1.1. Suciu de Sus 

Succesiunea sedimentară de la Suciu de Sus, localizată în partea inferioară a 

Formaţiunii de Hida, este reprezentată prin depozite turbiditice cu cicluri progradante (de 

tip shallowing şi coarsening-upward).  

 7



 
Fig. 4. Localizarea aflorimentelor identificate: 1 - Paleogen, 2 - Miocen inferior, 3 - Miocen inferior: Formaţiunea de Hida, 4 - Badenian, 5 - 
Sarmaţian, 6 - Panonian, 7 - metamorfite, 8 - Cuaternar, 9 - puncte de colectare. 

 8 



Secvenţele Bouma Ta-b şi Ta-c sunt organizate în nivele alternante cu grosimi 

individuale ale stratelor de gresii pâna la 2 m, putând fi observată o continuitate laterală a 

acestora. Mediul depoziţional din această regiune poate fi considerat de tranziţie de la 

conuri distale la mediane, în care aportul sedimentar şi densitatea curentului turbiditic 

cresc progresiv în timp.   

Asociaţiile de foraminifere identificate sunt tipice mediilor marine adânci, fiind 

prezente atât foraminifere aglutinante cât şi bentonice calcaroase şi planctonice (Filipescu 

& Beldean, 2008) (fig. 7). Analizând figura 7 se poate observa dominanţa foraminiferelor 

bentonice, cu precădere a celor aglutinante, cu valori ale abundenţei de peste 50%. 

Abundenţa foraminiferelor planctonice este scăzută, acestea sunt slab păstrate, însă 

au fost identificate câteva forme reprezentative pentru Miocenul inferior, cum sunt: 

Globorotalia peripheroronda, Globigerinoides primordius, Catapsydrax martini, 

Globigerina woodi, Globoquadrina langhiana, Globigerina lentiana.  

Se constată o diversitate relativ ridicată în prima parte a succesiunii (probele 1-3) 

datorită prezenţei în număr mai mare a foraminiferelor bentonice calcaroase, după care 

diversitatea se menţine la valori constante (H’~ 2,2 - 2,9; Fischer α ~10 - 8) până la nivelul 

ultimei probe când scade semnificativ. Această scădere se înregistrează şi la nivelul 

echitabilităţii datorită predominanţei unei singure specii de foraminifere aglutinante 

(Budashevaella wilsoni). 

Indicele de oxigen dizolvat (BFOI) are valori cuprinse între 6 şi 40, ceea ce indică un 

mediu oxigenat, cu valori ale oxigenului din mediu între 1,5 – 3,0 ml/l.  

În urma analizei morfogrupurilor de foraminifere aglutinante (fig. 8) este de remarcat 

absenţa morfogrupului M2c care este specific mediilor marine marginale. Celelalte 

morfogrupuri sunt prezente în proporţii variabile, cu dominanţa formelor tubulare, 

oportuniste incluse în morfogrupul M1, care uneori ating valori de 90%. Conform lui Jones 

& Charnock (1985) acest morfogrup prezent în proporţie de peste 70 % indică zone bathial 

inferioare până la abisale, unde curenţii marini aduc constant materie organică. 

În secţiunea studiată abundenţa mare a morfogrupului M3a este datorată prezenţei în 

proporţie ridicată a speciei Ammodiscus incertus.  

Dacă partea inferioară a profilului studiat era dominată de morfogrupuri 

caracteristice mediilor marine adânci – bathiale – spre partea superioară se observă că 

acestea sunt înlocuite de forme tipice mediilor de şelf extern, asociaţiile fiind formate din 

specii ale morfogrupului M2b. Trecerea de la medii bathiale la medii de şelf este sugerată 

şi de creşterea participării procentuale a foraminiferelor bentonice calcaroase.  
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Fig. 8. Proporţia dintre principalele morfogrupuri de foraminifere aglutinante de la Suciu de Sus 
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BFOI  Echitabilitatea  Fischer α Shannon(H)      Planctonice           Aglutinante                Bentonice  

                                                                     calcaroase 0 1 2 3 4 0 5 10 15 20 25 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 0 10 20 30 40 50

 
Fig. 7. Raportul planctonice/bentonice (aglutinante şi calcaroase) şi indicii paleoecologici ai foraminiferelor de la Suciu de Sus 
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4.1.6. Spermezeu 

 
În apropiere de localitatea Spermezeu (Spermezeu 3), am identificat o succesiune 

care debutează cu sedimente caracteristice turbiditelor distale care în partea superioară trec 

în turbidite medii cu bancuri masive de gresii, fiind o succesiune progradantă (tip 

shallowing upward şi coarsening up) (fig. 23). În partea superioară a deschiderii materialul 

vegetal este prezent în cantităţi considerabile, ceea ce indică transportul activ de pe 

continent asociat cu o tendinţă regresivă. Din aceste depozite am prelevat 25 de probe în 

vederea analizelor micropaleontologice. 

 

 
Fig. 23. Coloana litologică a succesiunii de la Spermezeu 3 
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Se poate observa existenţa atât a foraminiferelor bentonice aglutinante şi calcaroase, 

cât şi planctonice (fig. 24). În partea inferioară a succesiunii domină foraminiferele 

bentonice calcaroase (> 50%), acestea corespunzând unui mediu marin puţin adânc (100-

200 m adâncime). Deasupra acestui interval se constată creşterea abundenţei 

foraminiferelor planctonice până la 70%, ceea ce dovedeşte tendinţa transgresivă 

(adâncimi estimate de până la 600 m). Speciile planctonice dominante sunt: Globigerina 

ottnangiensis, Globigerina praebulloides, Globorotalia obesa şi Globigerinoides 

altiapertura. În acelaşi timp abundenţa foraminiferelor bentonice calcaroase scade. Chiar 

dacă pe toată succesiunea analizată indicele de oxigen dizolvat are valori pozitive, indicând 

un mediu oxic, se pare că rolul determinant în colonizarea substratului revenea aportului de 

materie organică (Beldean et al., 2010a). 

În partea superioară a deschiderii ponderea foraminiferelor planctonice scade 

semnificativ, foraminiferele bentonice aglutinante (forme tubulare) şi cele calcaroase 

(Siphonina reticulata, Globobulimina ovula, Valvulineria fabiani, Cibicidoides sp.) având 

o participare procentuală mai mare. O parte din foraminiferele bentonice calcaroase 

identificate sunt caracteristice mediilor de şelf, fiind identificaţi taxoni reprezentativi 

pentru Formaţiunea de Chechiş (Ammonia beccari, Sigmoilina sp.). Tendinţa de modificare 

a asociaţiilor, care devin caracteristice unor medii tot mai puţin adânci, este confirmată de 

caracterul progradant al sedimentaţiei. 

Indicii de diversitate prezintă fluctuaţii minore de-alungul succesiunii şi se 

încadrează în limitele unei diversităţi ridicate. Diversitatea şi echitabilitatea mai scăzută de 

la nivelul probei 24 se datorează abundenţei scăzute a foraminiferelor aglutinante. Valorile 

diversităţii (Shannon H ~ 1,5-3,5; Fischer α ~ 5-30) se încadrează în limitele stabilite de 

Murray (1991) pentru mediile de pantă continentală. 

În succesiunea de la Spermezeu 3, foraminiferele aglutinante au o abundenţă relativ 

constantă, cu fluctuaţii minore între 10 şi 20%. Modificări majore în asociaţiile de 

foraminifere apar în topul deschiderii, unde formele aglutinante ajung la abundenţă de până 

la 50%. Cu excepţia morfogrupului M3b, toate celelate morfogrupuri sunt prezente în 

proporţii variabile (fig. 26).  

Se poate observa o corelare negativă între morfogrupurile M1 şi M4b, datorită 

diferitelor strategii de hrănire (suspensivore vs. detritivore active) şi oxigenare. 

Morfogrupul M4b are o abundenţă mai mare în condiţiile unui nivel marin relativ ridicat, 

fiind probabil mai tolerant la modificările cantităţii de oxigen dizolvat din mediu, în timp 

ce morfogrupul M1 domină asociaţiile când nivelul marin este în scădere (Cetean, 2009). 
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Fig. 24. Raportul planctonice/bentonice (aglutinante şi calcaroase), adâncimea apei şi indicele de 
oxigen dizolvat 

 

Este de remarcat prezenţa sporadică a morfogrupului M2c (Spiroplectammina) 

corelată probabil cu o scădere relativă de nivel marin, în partea superioară a succesiunii 
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acest morfogrup atingând valori maxime. În topul deschiderii creşte abundenţa 

morfogrupurilor M2b, M2c şi M3a şi se reduce abundenţa celorlalte morfogrupuri. 

Atât pe baza raportului planctonice/bentonice cât şi pe baza distribuţiei 

morfogrupurilor se poate constata trecerea de la medii marine adânci (bathiale) la medii de 

şelf.  

 
Fig. 26. Proporţia dintre principalele morfogrupuri de foraminifere aglutinante de la Spermezeu 3 
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Pe raza localităţii Chiuieşti depozitele sunt alcătuite din argile fine corespunzătoare 

diviziunilor Bouma Tc-Te formate în zona distală a sistemului turbiditic. 

Asociaţiile de foraminifere identificate sunt diverse, atât cu specii planctonice, cât şi 

bentonice calcaroase şi aglutinante. Pe întreaga succesiune atât valorile diversităţii cât şi 

cele ale echitabilităţii se menţin ridicate. Diversitatea este argumentată şi prin valorile 

scăzute ale raportului P/B dar şi prin prezenţa diferitelor morfogrupuri (Beldean & 

Filipescu, 2008).  

În urma analizei asociaţiilor de foraminifere identificate se poate observa că raportul 

planctonice/bentonice (fig. 30) prezintă fluctuaţii minore, cu dominanţa foraminiferelor 

bentonice în partea inferioară a succesiunii, care ulterior sunt înlocuite de cele planctonice. 

Se remarcă corelarea dintre asociaţiile de foraminifere, adâncimea apei şi cantitatea 

de oxigen dizolvat (fig. 30). Spre topul succesiunii se trece treptat de la medii puţin adânci, 

bine oxigenate dominate de foraminifere bentonice, în special calcaroase (Cibicidoides 

pachyderma, Neoeponides campester), la medii marine adânci, suboxice (0,3 – 1,5 ml/l 

oxigen) unde asociaţiile de foraminifere sunt dominate de specii planctonice. 

Foraminiferele bentonice calcaroase, prezente în partea superioară a secţiunii, sunt 

reprezentative pentru medii marine adânci, slab oxigenate: Praeglobobulimina ovata, 

Globobulimina ovula, Uvigerina popescui, Stilostomella sp.  

Foraminiferele planctonice sunt bine păstrate, speciile dominante fiind tipice pentru 

Paratethys: Globigerina praebulloides, Globigerina officinalis, Globigerina gnaucki, 

Globigerina steiningeri şi Globigerina lentiana. Particularitatea asociaţiilor de 

foraminifere planctonice din acest areal este dimensiunea relativ mare a indivizilor, fapt 

care sugerează stabilitatea mediului. Spre deosebire de alte asociaţii de foraminifere 

planctonice identificate în Formaţiunea de Hida (ex. Dragu, Cristolţ, Fântâlele), la 

Chiuieşti sunt absenţi taxonii aparţinând genului Tenuilella şi Tenuitellinata. 

Foraminifere aglutinante (fig. 31) sunt prezente în proporţii relativ mari ceea ce 

indică existenţa unor condiţii de mediu favorabile şi stabile care au permis dezvoltarea 

unor testuri de dimensiuni foarte mari (ex. testuri foarte mari de Bathysiphon taurinense). 

În componenţa asociaţiei intră forme tubulare (Bathysiphon filiformis, Nothia latissima, 

Nothia excelsa, Psammosiphonella cylindrica, Hyperammina rugosa), forme seriate 

(Reophax duplex, Karrerulina conversa, Karrerulina apicularis, Karreriella badenensis) şi 

forme înrulate (Cyclammina sp., Reticulophragmium acutidorsatum, Reticulophragmium 

rotundidorsatum, Trochammina kibleri, Miliammina sp.).  
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BFOIEchitabilitatea Fischer α Shannon (H) 
Planctonice    Aglutinante  Bentonice 

Adâncimea (m) 

                                           calcaroase 1 2.5 4 0 10 20 30 0.8 0.85 0.9 0 200 400 600-35 -20 -5 10 25

 
Fig. 30. Raportul planctonice/bentonice (aglutinante şi calcaroase) şi indicii paleoecologici ai foraminiferelor de la Chiuieşti 
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Fig. 31. Proporţia dintre principalele morfogrupuri de foraminifere aglutinante de la Chiuieşti 

 

Distribuţia morfogrupurilor, asociaţiile de foraminifere bentonice calcaroase precum 

şi adâncimea apei, indică tranziţia de la medii de şelf extern la medii bathiale, proces 

probabil asociat unui episod transgresiv. 
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4.1.10. Valea Şimişna 

 

Pe Valea Şimişa, în apropiere de satul Ceaca (Ceaca 1) am identificat depozite 

argiloase, fine, caracteristice diviziunilor Bouma Td-Te. Spre partea superioară a 

aflorimentului argilele sunt înlocuite de gresii. 

Analizând raportul planctonice/bentonice se observă dominanţa foraminiferelor 

planctonice (fig. 52), acestea atingând în prima probă o abundenţă de 80%, ceea ce 

corespunde unui nivel marin relativ ridicat. În celelalte probe abundenţa foraminiferelor 

planctonice se menţine la valori ridicate (50-60%). Atât foraminiferele bentonice 

calcaroase cât şi cele aglutinante prezintă fluctuaţii minore în abundenţa lor (între 10-

20%).  

Foraminifere aglutinante, chiar dacă au o abundenţă scăzută, sunt diversificate, fiind 

identificate aproape toate morfogrupurile (fig. 53), însă se observă existenţa în proporţie 

mai ridicată a morfogrupului M1 (Bathysiphon sp., Rhabdammina linearis, 

Psammosiphonella cylindrica), M3a (Ammodiscus sp.) şi M4a (Cyclammina sp., 

Haplophragmoides sp.). Dintre reprezentanţii celorlalte morfogrupuri am identificat 

Praesphaerammina subgaleata, Psammosphaera sp. (M2a), Budashevaella wilsoni, 

Cribrostomoides subglobosus (M2b), (M3a), Gaudrinopsis sp., Textularia sp. (M4b). 

Asociaţiile de foraminifere (raportul planctonice/bentonice, distribuţia 

morfogrupurilor de foraminifere aglutinante), cât şi caracterele sedimentologice îndică un 

mediu marin adânc (bathial). 
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                                                                  calcaroase   0 150 300 450 600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 52-53. Raportul planctonice/bentonice, adâncimea şi proporţia dintre principalele morfogrupuri de foraminifere aglutinante de la Ceaca 1 
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 4.1.11. Cristolţ  
 

Depozitele identificate la Cristolţ 2 sunt alcătuite din intercalaţii centimetrice şi 

decimetrice de gresii şi argile cu tendinţă coarsening şi thickening upward specifice 

turbiditelor medii (Tb-Td). Din intercalaţiile argiloase am prelevat trei probe, abundenţa 

principalelor grupe de foraminifere fiind reprezentată în figura 59. Se constată o scădere 

treptată a abundenţei foraminiferelor planctonice de la prima până la a trei probă, corelată 

cu creşterea abundenţei formelor bentonice.  

Printre foraminiferele planctonice se regăsesc: Globigerina bulloides, Globigerina 

praebuloides, G. diplostoma, , G. concinna, G. ottnangiensis, G. dubia, Globigerinella 

obesa, Globigerina woodi, Paragloborotalia continuosa, Tenuitella clemenciae, 

Tenuitellinata juvenilis, Tenuitellinata pseudoedita. Foraminiferele aglutinante care 

domină asociaţia sunt reprezentate prin forme înrulate plan spiral (Budashevaella 

laevigata, B. multicamerata, Haplophragmoides sp., Cyclamina cancellata) alături de care 

mai apar câţiva taxoni tubulari, grosier aglutinaţi (Hyperammina rugosa). Foraminiferele 

bentonice calcaroase au o abundenţă mai scăzută, Cibicidoides pseudoungerianus, 

Amphicoryna armata şi Praeglobobulimina ovata fiind speciile cu cel mai mare număr de 

indivizi. 

Atât pe baza caracterelor sedimentologice cât şi pe baza succesiuni asociaţiilor de 

foraminifere se observă tendinţa regresivă a succesiunii. 

 
13%

11%

76%
aglutinante
bentonice calcaroase
planctonice   

20%

15%

65%

aglutinante
bentonice calcaroase
planctonice   

30%

21%

49%

aglutinante
bentonice calcaroase
planctonice  

1 2 3

Fig. 59. Abundenţa relativă a principalelor grupe de foraminifere de la Cristolţ 2 
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4.1.15. Dragu 

 

În apropiere de localitatea Dragu am identificat intercalţii centimetrice de argile, 

argile siltice, nisipuri şi gresii corespunzătoare părţii mediane a conurilor turbiditice (fig. 

68). 

 
Fig. 68. Coloana litologică a succesiunii de la Dragu 

 

Analizând raportul planctonice/bentonice (fig. 69) se constată dominanţa netă a 

foraminiferelor planctonice, acestea având o abundenţă de peste 70% în aproape toată 

succesiunea. La fel ca şi la Cristolţ, sunt dominante foraminiferele planctonice de 
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dimensiuni mici: Globigerina bollii, Globigerina bulloides, Globigerina praebulloides, 

Paragloborotalia semivera, Paragloborotalia continuosa, Paragloborotalia 

pseudocontinuosa, Globigerina altiapertura, Tenuitellinata juvenilis, Tenuitellinata 

pseudoedita, Tenuitellinata angustiumbilicata, Tenuitellinata uvula, Tenuitella clemenciae. 

Abundenţa foraminiferelor aglutinante este în general scăzută (10-20%) pâna la nivelul 

ultimei probe, când participarea procentuală a acestora în asociaţie ajunge la peste 30%. 

Foraminiferele bentonice calcaroase sunt reprezentate prin diferite specii ale genurilor 

Lenticulina, Nodosaria, Marginulina, Cibicidoides, însă cu o abundenţă scăzută 

(excepţional ajung la 20% din totalul de foraminifere). 

Adâncimea apei stabilită pentru succesiunea de la Dragu prezintă fluctuaţii între 200 

m şi 800 m, însă cu o tendinţă generală regresivă mai ales în partea superioară a 

succesiunii. Chiar dacă nivelul marin relativ este ridicat conţinutul de oxigen are valori 

mari (1,5 – 6 ml/l), fiind un mediu oxic până la foarte oxigenat. 

Diversitatea foraminiferelor este relativ ridicată (Shannon H 3 – 3,6; Fischer α 10 – 

25), cu fluctuaţii minore în limita acestor valori. Sub aceeaşi formă se prezintă şi valorile 

echitabilităţii, care uneori ajung la limita superioară.  

Distribuţuia morfogrupurilor de foraminifere aglutinante (fig. 71) este discontinuă, 

probabil datorită abundeţei scăzute şi diversităţii ridicate. De asemenea, aportul sedimentar 

şi perturbarea substratului sunt factorii care determină distribuţia asociaţiilor de 

foraminifere aglutinante. Recolonizarea succesivă în urma curgerilor turbiditice ar putea fi 

cauza distribuţiei discontinue la scară mică a morfogrupurilor de foraminifere aglutinante. 

În succesiunea de la Dragu sunt prezente toate morfogrupurile descrise de Kaminski 

& Gradstein (2005). Trebuie remarcată prezenţa morfogrupului M3b (Ammolagena 

clavata), deoarece acesta apare cu frecvenţă foarte redusă în depozitele Formaţiunii de 

Hida, fiind prezent doar la Cristolţ şi Şimişna. 

Taxonii tubulari (morfogrupul M1 - Bathysiphon sp., Rhyzammina indivisa, 

Rhizammina sp) sunt abundenţi pe toată succesiunea analizată, reprezentând uneori până la 

70% din asociaţie, cu propoţie mai scăzută în partea superioară când ajung până la 25%. 

Nagy et al., (1997) a interpretat variaţiile acestui morfogrup ca indicator paleobathimetric, 

fiind abundent în zona pantei continentale unde există flux de materie organică ridicat. La 

fel ca în cazul altor succesiuni sedimentare din Formaţiunea de Hida se observă invers 

proporţionalitatea dintre morfogrupul M1 şi M4a. 
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Fig. 69. Raportul planctonice/bentonice (aglutinante şi calcaroase), adâncimea şi indicele de oxigen 
dizolvat de la Dragu 

 

Rapotul planctonice/bentonice, distribuţia morfogrupurilor de foraminifere 

aglutinante şi valorile indicilor de diveritate indică pentru depozitele de la Dragu medii 

bathiale cu o tendinţă regresivă şi fluctuaţii în conţinutul de oxigen şi materie organică. 

Din toate probele prelevate din acest afloriment a fost analizat nannoplanctonul 

calcaros. Pe baza asociatiilor identificate a fost stabilită biozona  NN1 în probele 1-11, iar 

în ultima probă (12) a fost senmalată existenţa biozonei NN2. 
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Fig. 71. Proporţia dintre principalele morfogrupuri de foraminifere aglutinante de la Dragu 

 

4.2. Relaţia dintre asociaţiile de foraminifere aglutinante şi mediile depoziţionale 
 

Într-o serie de studii (Kaminski, 2005; Kaminski et al., 1988; Kuhnt & Kaminski, 

1990; Rai & Singh, 2001; Mendesa et al., 2004) foraminiferele bentonice au fost utilizate 

pentru interpretări de bathimetrie. 

Pentru caracterizarea asociaţiilor de foraminifere aglutinante identificate în 

Formaţiunea de Hida vom utiliza tipurile de asociaţii separate de Kaminski & Gradstein 

(2005). Au fost separate patru tipuri de asociaţii: asociaţii abisale (AA), asociaţii de „tip 

fliş” (FTA) (bathial inferior-abisal), asociaţii de „tip scaglia” (bathial mediu-inferior) şi 

asociaţii de pantă (SMA) (bathial superior-mediu) (fig. 81).  

În Formaţiunea de Hida sunt dominante asociaţiile de „tip fliş” şi pantă; nu am 

identificat asociaţii abisale propriu-zise, doar asociaţii de „tip fliş” cu influenţe abisale. 

Datorită evoluţiei tectonice a Bazinului Transilvaniei, în timpul Miocenului inferior nu au 

existat asociaţii de „tip scaglia”. 

 25



 
Fig. 81. Reconstituirea sistemelor depoziţionale (modificat după Eschard et al., 2004) şi localizarea 

tipurilor de asociaţii de foraminifere aglutinante (după Kaminski & Gradstein, 2005) (SMA - 
asociaţii de pantă, FTA – asociaţii de „tip fliş”, AA – asociaţii abisale) 

 

Asociaţiile de pantă au fost identificate în mai multe zone de aflorare: Şimişna 2, 

Spermezeu 2, Spermezeu 3, Fabrică. Foraminiferele specifice asociaţiilor de pantă din 

Formaţiunea de Hida sunt reprezentate prin taxoni cu ciment carbonatic sau arenaceu: 

Ammodiscus incertus, A. miocenicus, Budashevaella laevigata, Budashevaella 

multicamerata, Cribrostomoides subglobosus, Karrerulina conversa, Karrerulina horida, 

Haplophragmoides sp, Miliammina sp. 

Indicii de diversitate calculaţi pentru asociaţiile de pantă se încadrează între 

următoarele limite: Shannon H – 1,7-3,8; Fischer α – 11-27. Aceste valori corespund cu 

diversitatea asociaţiilor de pantă descrise din mediile actuale (Murray, 1991). În general, 

adâncimea la care am identificat asociaţii de pantă este cuprinsă între aproximativ 100 m şi 

350 m, adâncimi care sunt specifice zonelor bathiale şi de şelf extern. Oxigenul dizolvat 

are valori cuprinse între 1,5 – 3 ml/l, caracteristice unui mediu oxic.  

Asociaţiile de „tip fliş” apar în mai multe locaţii: Suciu de Sus, Rebra, Gersa, 

Coşbuc, Dumbrăveni 1, Şimişna 1, Cristolţ 2, Dragu. Spre deosebire de asociaţiile de pantă 

diversitatea foraminiferelor aglutinante este în general mai mare în asociaţiile de „tip fliş”. 

Acestea sunt dominate de formele tubulare: Bathysiphon, Nothia, Rhabdammina, 

Rizammina, Hyperammina, Psammosiphonella alături de care apar şi forme globulare 

(Psammosphaera, Saccammina) sau înrulate (Recurvoides, Haplophragmoides, 

Glomospira). O caracteristică a acestostor asociaţii este ocurenţa foraminiferlor grosier-

aglutinante. 
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Asociaţii de „tip fliş” cu influenţe abisale. Asociaţiile identificate sunt de „tip fliş”, 

însă cu unele caractere specifice mediilor abisale cum ar fi structura fin-granulară a 

testului, dimensiunile mici ale formelor tubulare. Acestea au fost recunoscute la Chiuieşti, 

Strâmbu, Dumbrăveni 2, Ceaca 1. Spre deosebire de asociaţiile abisale propriu zise în 

asociaţiile identificate de noi, abundenţa şi diversitatea este mare. Aceasta se datorează 

localizării mediilor depoziţionale deasupra CCD, astfel încât apar şi foraminifere 

calcaroase bentonice şi planctonice.  

4.3. Implicaţii paleoecologice şi paleogeografice ale asociaţiilor de foraminifere 

planctonice 

În Formaţiunea de Hida am remarcat exsistenţa a cel puţin trei episoade cu abundenţe 

ridicate ale asociaţiilor de foraminifere planctonice specifice: 

 Asociaţii cu Streptochilus pristinum  

 Asociaţii cu globigerinide mari (Globigerina sp.) 

 Asociaţii cu globigerinide mici (Globigerina sp., Tenuitella sp. şi  

Tenuitellinata sp.) 

Aceste asociaţii au fost separate în principal pe baza compoziţiei taxonomice. Între 

ultimele două tipuri de asociaţii, pe lângă compoziţia taxonomică, caracterul morfometric 

al indivizilor a fost un criteriu determinant în separarea acestora, deoarece dimensiunea 

testului foraminiferelor planctonice reflectă condiţii de mediu specifice.  

 

4.3.1. Asociaţii cu Streptochilus pristinum 

 

O asociaţie  particulară a fost întâlnită la Ciceu-Giurgeşti, Zagra şi Şoimeni în 

depozitele argiloase din partea superioară a Formaţiunii de Hida. Aici am identificat o 

asociaţie formată aproape în exclusivitate (>90%) din foraminifere biseriate de dimensiuni 

mici (Beldean et al., 2009). Investigaţiile realizate la microscopul electronic au arătat că 

foraminifere de la Ciceu-Giurgeşti şi Zagra conţin aproape în exclusivitate forme de 

dimensiuni mici aparţinând genului Streptochilus, taxon planctonic provenit dinspre 

regiunea Indo-Pacifică. Acest tip de asociaţie este pentru prima dată documentat în 

Miocenul inferior din Depresiunea Transilvaniei şi, probabil, din arealul Paratethysului 

(Beldean et al., 2010b). Astfel, asociaţia este monospecifică, dominată net de Streptochilus 

pristimum. La Şoimeni asociaţia considerată de noi ca fiind echivalentă conţine doar specii 

de Bolivina. 
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Asociaţiile cu Streptochilus/Bolivina Miocen inferioare au avut o dezvoltare 

explozivă ca răspuns la fluctuaţiile aportului de nutrienţi cauzate de evenimentul 

transgresiv sau datorită unei invazii masive dinspre Oceanul Indian stimulată de circulaţia 

apelor de suprafaţă. Diferenţa faţă de asociaţiile de foraminifere din vestul Europei 

demonstrează evidenţe clare ale unei conexiuni cu arealul Indo-Pacific, această asociaţie 

fiind înlocuită cu faune de tip mediteranean doar în momentul restabilirii conexiunilor 

marine cu Mediterana la începutul Badenianului. 

 

4.3.2. Asociaţii cu globigerinide mari (Globigerina sp.) 

 

Această asociaţie se caracterizează prin prezenţa indivizilor cu camere de dimensiuni 

mari, bine păstrate, în care speciile dominante sunt Globigerina praebulloides, Globigerina 

bulloides, Globigerina ciperoensis, Globigerina gnaucki, Globigerina steiningeri, 

Globigerina lentiana, Globigerina conicina, Globigerina dubia, Globigerina cf. wagneri, 

Globigerina ottnangiensis, Globigerinodes sicanus. Acest tip de asociaţie a fost 

identificată în mai multe areale de aflorare a Formaţiunii de Hida: Chiuieşti, Fabrică, 

Şimişna 1, Ceaca 1.  

Dimensiunea mare a foraminiferelor din aceste asociaţii se datorează probabil 

existenţei unor condiţii oligotrofe cu parametrii de mediu stabili (Schmidt et al., 2003). 

Asociaţii asemănătoare au fost identificate în Miocenul inferior din Austria (Bazinul 

Molasic) unde foraminiferele identificate indicau ape cald-temperate (Rögl & Spezzaferri, 

2003). 

 

4.3.3. Asociaţii cu globigerinide mici (Globigerina sp., Tenuitella sp. şi  

Tenuitellinata sp.) 

 

La Dragu, Cristolţ, Fântânele şi Strâmbu alături de specii ale genului Gobigerina, 

asociaţiile sunt caracterizate prin proporţii ridicate taxonilor aparţinând genurilor 

Tenuitella şi Tenuitellinata. Speciile dominante în aceste areale sunt: Tenuitellinata 

angustiumbilicata, Tenuitellinata juvenilis, Tenuitellinata pseudoedita, Tenuitella 

clemenciae, Tenuitella munda, Globigerina ottnangiensis, Globigerina tarchanensis, 

Globigerinella obesa, Globigerina dubia, Globigerina woodi, Paragloborotalia sp. 

Această asociaţie se individualizează prin dimensiunile reduse ale indivizilor şi prezenţa în 

număr cosiderabil a formelor juvenile aparţinătoare speciilor amintite.  
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Dimensiunea redusă a testului foraminiferelor planctonice se datorează existenţei 

unor parametri de mediu instabili din apele de suprafaţă, datorită dezvoltării indivizilor 

înafara parametrilor ecologici optimi, astfel încât nu pot ajunge la potenţialul maxim de 

dimensiune a testului (Al-Sabouni et al., 2007). Fluxul organic şi temperatura sunt 

principalii factori care influenţează aceste asociaţii. 

Abundenţa ridicată a foraminiferelor trochospirale, microperforate din genurile 

Tenuitella şi Tenuitellinata au fost asociate cu evenimente transgresive (Filipescu & Silye, 

2008). În Miocenul inferior din Austria au fost identificate astfel de sociaţii la două 

intervale stratigrafice din Miocenul inferior. Rögl & Nagymarosy (2004) au descris o 

asociaţie cu foraminifere planctonice de dimensiuni mici din intervalul Aquitanian superior 

- Burdigalian inferior (biozona N5 după Blow, 1969). O altă asociaţie cu foraminifere 

planctonice de dimensiuni mici a fost identificată în baza Ottnangianului tot din Austria. În 

această regiune a fost pusă în evidenţă existenţa curenţilor de upwelling care aduc periodic 

la suprafaţă ape reci bogate în nutrienţi, şi există un aport sedimentar de pe continent 

(Roetzel et al., 2006; 2007).  

Prezenţa în Formaţiunea de Hida a acestor asociaţii în care genurile Tenuitella şi 

Tenutellinata au o pondere semnificativă sugerează existenţa unui episod transgresiv şi 

probabil o conexiune marină cu zona Indo-Pacifică (asociaţiile mediterannene 

contemporane sunt diferite). 

 

4.4. Zonarea paleogeografică a asociaţiilor de foraminifere 

 

Depozitele Miocen inferioare sunt reprezentate de umplutura sedimentară a unui 

bazin flexural dezvoltat în parea central-nordică a Depresiunii Transilvaniei în urma 

împingerii exercitate de Pânzele Pienide. Aceste depozite sunt delimitate în partea bazală 

de o discordanţă, care poate fi urmarită spre nord ca şi suprafaţă corelativă. Succensiunea 

sedimentară Miocen inferioară are o geometrie în formă de pană, mai groasă spre Pienide 

şi mai subţire spre zona de forebulge (spre centrul depresiunii) (Krézsek & Bally, 2006). 

Pentru interpretarea cât mai completă a succesiunii asociaţiilor de foraminifere 

identificate în Formaţiunea de Hida am utilizat patru profile seismice realizate de S.N.G.N. 

Romgaz S.A. Majoritatea acestora au orientare generală N-S (profilele 2, 3, 4), unul singur 

fiind realizat pe direcţia E-V (profil 1) (fig. 85) Formaţiunea de Hida a fost delimitată atât 

pe baza reflectorilor seismici observaţi cât şi pe baza limitelor geografice dintre diferitele 

formaţiuni.  
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Fig. 85. Localizarea profilelor seismice 
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 Profil seismic 3  

 

Acest profil seismic este realizat pe direcţia nord-sud (fig. 88), fiind identificate cel 

puţin trei discordanţe care separă pachete seismice cu diferite înclinări. Reflectorii 

observaţi deasupra acestor discordanţe sunt amalgamaţi, au o amplitudine mare şi o formă 

externă canalizată care sugerează depunerea unor sedimente grosiere. Aceste discordanţe 

corelate cu modificările seismice de facies indică o activitate tectonică sin-sedimentară, 

care a produs transgresiuni şi regresiuni la nivel bazinal (Krézsek & Bally, 2006).  

Probele analizate de la Suciu de Sus sunt cele mai vechi şi probabil cele mai adânci. 

Depozitele mai noi din această regiune au fost probabil erodate odată cu ridicarea 

Pienidelor. Foraminifere identificate aici sunt dominate de forme aglutinante care indică 

medii bathiale cu influenţe abisale. În topul succesiunii acestea trec în asociaţii de pantă 

(Budashevaella), în care creşte considerabil şi abundenţa foraminiferelor bentonice 

calcaroase. 

Depozitele de la Târlişua sunt alcătuite din alternanţe centimetrice şi decimetrice de 

gresii şi argile, reprezentând turbidite medii (Tb-Td). Probele prelevate din aceste depozite 

sunt sărace în foraminifere, astfel încât este dificilă precizarea mediului depoziţional. 

La Măgoaja succesiunea sedimentară este alcătuită din conglomerate şi gresii care 

reprezintă diviziunile Ta şi Tb ale secvenţei Bouma. Acestea s-au format într-un regim de 

curgere cu energie ridicată în partea superioară a conurilor submarine. Baza erozională a 

sedimentelor indică un mediu depoziţional de canal. Aceste depozite grosiere ar putea 

reprezenta una din discordanţele remarcate în Miocenul inferior formate în condiţii de 

nivel marin scăzut (Krézsek & Bally, 2006). 

În succesiunea analizată urmează depozite fine, argiloase cu intercalaţii subţiri de 

gresii indentificate la Strâmbu. Asociaţa de foraminifere determinată aici este dominată de 

foraminifere planctonice de dimensiuni mici (Globigerina ottnangiensis, Globigerina 

tarchanensis, Globigerinella obesa, Tenuitella). Foraminiferele planctonice au o abundenţă 

de peste >70%, ceea ce corespunde unor medii de larg, dincolo de panta continentală 

(Murray, 1991). Foraminiferele aglutinante au o abundenţă scăzută, fiind reprezentate de 

indivizi de dimensiuni mari ai genului Ammodiscus şi Bathysiphon. 

 

 31



 
Fig. 88. Profil seismic cu orientare N – S (profil 3) (după Krézsek & Bally, 2006) 
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4. 5. Biostratigrafia Formaţiunii de Hida  

 

4.5.1. Implicaţii biostratigrafice ale asociaţiilor de foraminifere planctonice 

Foraminiferele planctonice sunt bine reprezentate în mai multe intervale din 

Formaţiunea de Hida, unde am identificat numeroase specii, cum sunt: Globigerina 

praebulloides, G. bulloides, G. officinalis, G. gnaucki, G. steiningeri, G. lentiana, G. 

obesa, G. conicina, Globigerinodes sicanus, Tenuitellinata pseudoedita, Globigerina 

ottnangiensis, Globigerina tarchanensis, Globigerinella obesa, Globigerina dubia, 

Globoquadrina langhiana. Din păcate aceste foraminifere au o distribuţie stratigrafică 

largă, fiind specifice pentru întreg Miocenului inferior. Astfel de asociaţii de foraminifere 

planctonice au fost descrise de Rögl (1985) din zona Paratethysului Central unde le 

atribuie vârsta Eggenburgian-Ottnangian şi le corelează cu Zona cu Globigerinoides 

trilobus (Iaccarino, 1985) descrisă pentru arealul mediteranean şi Zona cu Globigerina 

bollii din arealul carpatic (Pishvanova, 1968 în Rögl, 1985). 

 

4.5.2. Implicaţii biostratigrafice ale asociaţiilor de foraminifere planctonice 

biseriate 

 

În Formaţiunea de Hida, asociaţiile de foraminifere planctonice conţin taxoni cum 

sunt: Globigerina ottnangiensis, Globigerina dubia, Globigerina tarchanensis, 

Globigerina praebulloides, Globigerina officinalis. Rögl (1994) şi Rögl el al. (2002) au 

menţionat astfel de asociaţii planctonice ca fiind comune în Miocenul inferior din 

Paratethysul Central. Asociaţia cu foraminifere biseriate (Streptochilus pristinum) de la 

Ciceu- Giurgeşti şi Zagra, este localizată biostratigrafic între aceste asociaţii cu globigerine 

şi primele asociaţii badeniene cu Praeorbulina (biozona M5a după Berggren et al., 1995 – 

fig. 90). 

Nannoplanctonul calcaros din aceleaşi depozite indică Zona NN4 cu Helicosphaera 

ampliaperta. 

Ocurenţa particulară a foraminiferelor biseriate în relaţie cu un eveniment transgresiv 

îi conferă asociaţiei un mare potenţial de corelare, motiv pentru care am considerat pe 

deplin justificată separarea unei noi biozone:  

Biozona de abundenţă cu Streptochilus – Bolivina  

Definiţie: reprezentată prin corpul de strate aparţinând unui interval transgresiv 

distinct din partea superioară a Burdigalianului (fig. 90), cu o mare abundenţă a 
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foraminiferelor biseriate din genurile Streptochilus (Streptochilus pristinum) şi Bolivina (B. 

dilatata dilatata, B. dilatata brevis, B. molassica).  

Vârsta: Burdigalian superior (Karpatian), deasupra asociaţiilor Miocen inferioare cu 

globigerine (Globigerina sp., Tenuitellinata sp.) şi sub prima ocurenţă a genului 

Praeorbulina din baza Miocenului mediu. Probabil intervalul de abundenţă optim a fost 

între 16.8 şi 16.4 Ma în clasificarea lui Rögl et al. (2008). 

Secţiuni reprezentative: Ciceu-Giurgeşti, Zagra, Şoimeni. 

 

 
Fig. 90. Poziţia Biozonei de abundenţă cu Streptochilus-Bolivina în zonările stratigrafice 

standard (zone după Rögl et al., 2008, Haq et al., 1988; Hardenbol et al., 1998; Berggren, 1995; 
Popescu, 1975) 

 

4.5.3. Implicaţii biostratigrafice ale asociaţiilor de nannoplancton calcaros 

 

Pentru a încerca o calibrare a asociaţiilor de foraminifere, am încercat datarea unor 

părţi ale formaţiunii utilizând asociaţiile de nannoplancton calcaros. În succesiunea de la 

Dragu (vestul formaţiunii) au fost identificate biozonele NN1 şi NN2. Biozona NN1 cu 

Triqutrorhabdulus carinatus a fost definită între ultima apariţie (LO) a speciei 

Helicopshaera recta şi prima aparitie (FO) a speciei Discoaster druggii şi indică vârsta 

Egerian superior – Eggenburgian inferior (Aquitanian – Burdigalian inferior). 

Asociaţiile de nannoplancton calcaros existente în probele de la Şimişna 2 sunt 

dominate de specii tipce pentru Miocenul inferior (Helicosphaera scissura, Helicosphaera 

mediterranea, Sphenolithus belemnos, Helicosphaera ampliaperta), însă apar şi taxoni cu 

distribuţie largă (Coccolithus pelagicus, Helicosphaera carteri, Cyclicargolithus 

floridanus). Prezenţa speciei Sphenolithus belemnos indică zona pentru NN3 (după 
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biozonarea lui Martini, 1971), definită de LO a speciei Triquetrorhabdulus carinatus şi LO 

a speciei  Sphenolithus belemnos, caracteristică intervalului Eggenburgian superior – 

Ottnangian inferior (Burdigalian). 

La Ciceu-Giurgeşti şi Zagra biozona de nanoplancton identificată a fost NN4 cu 

Helicosphaera ampliaperta (definită de la LO a lui Sphenolithus belemnos şi LO a speciei 

Helicosphaera ampliaperta) din partea superioară a Burdigalianului (după clasificarea lui 

Martini, 1971). 

Nannoplanctonul calcaros identificat de noi în Formaţiunea de Hida (Coccolithus 

pelagicus, Helicosphaera carteri, Helicosphaera scissura, Reticulofenestra minuta) indică 

intervale mai largi de vârstă pentru această unitate, respectiv întregul Miocen inferior (fig. 

91). Considerăm că partea inferioară a Formatiuii de Hida este sincronă cu Formaţiunile de 

Coruş şi Chechiş, care reprezintă medii depoziţionale mai puţin adânci. Superpoziţia 

acestor unităţi litostratigrafice s-a realizat în timpul procesului transgresiv (mediile 

proximale de tip Coruş au fost acoperite de medii de şelf de tip Chechiş şi parţial de medii 

turbiditice adânci de tip Hida) şi în final prin regresiunea amplă corespunzătoare părţii 

superioare a Formaţinuii de Hida, cauzată de ridicarea Pienidelor.  
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Fig. 91. Corelarea biozonelor Miocen inferioare şi medii pe bază de foraminifere şi nannoplancton calcaros cu unităţile litostratigrafice din Depresiunea 

Transilvaniei (după Berrgren 1995; Blow, 1969; Popescu, 1975, 1995; Martini, 1971; Filipescu, 2001, 1996a; Beldean et al., 2010b)  
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CAPITOLUL 5 
 

Descrierea sistematică a foraminiferelor identificate  
în Formaţiunea de Hida 

 
În urma investigaţiilor pe care le-am efectuat în Formaţiunea de Hida, au fost 

identificate peste 250 de specii de foraminifere. Foraminiferele bentonice sunt expuse în 

ordine taxonomică pe baza clasificării supragenerice a lui Loeblich & Tappan (1987) 

pentru cele calcaroase, şi Kaminki (2004a) pentru cele aglutinante. Foraminiferele 

planctonice au fost ordonate taxonomic după Kennett and Srinivasan (1983).  

Identificarea taxonomică a speciilor are la bază , în mare parte urmatoarele lucrări: 

Kaminski & Gradstein (2005), Kennett & Srinivasan (1983), Cicha et al., 1998, Popescu, 

1975, Spezzaferri, 1994 etc. 

 
CAPITOLUL 6 

Concluzii 
 

Prezentul studiu a luat în considerare asociaţiile specifice de foraminifere din 

Formaţiuna de Hida considerată în sens larg, ca unitate de sedimentare care a evoluat într-

un context complex, într-un bazin flexural influenţat de tectonica regională.  

Asociaţiile de foraminifere de apă adâncă bine reprezentate, distribuţia 

morfogrupurilor de foraminifere aglutinante şi caracteristicile sedimentologice ale 

Formaţiunii de Hida demonstrează prezenţa mediilor marine adânci (de la bathial la şelf 

extern). Aceste medii adânci au fost întâlnite în aproape toate zonele de aflorare a 

formaţiunii sub forma depozitelor turbiditice (Fântânle, Ceaca, Chiuieşti, Hăşmaş, Dragu, 

Cristolţ, Suciu de Sus, Spermezeu, Şimişna), ca urmare considerăm neadecvată utilizarea 

termenului de „molasă” sau depozite „fluvial-deltaice” cum a fost considerată până nu 

demult Formaţiunea de Hida.  

Diferitele unităţi litostratigrafice descrise în Miocenul inferior din Depresiunea 

Transilvaniei (formaţiunile de Coruş, Chechiş, Vima, Hida) reprezentau la începutul 

evoluţiei bazinului medii depoziţionale sincrone. Superpoziţia acestor unităţi s-a realizat în 

timpul procesului transgresiv (mediile proximale de tip Coruş au fost acoperite de medii de 

şelf de tip Chechiş şi parţial de medii turbiditice adânci de tip Hida) şi în final prin 

regresiunea amplă corespunzătoare părţii superioare a Formaţinuii de Hida, cauzată de 

ridicarea Pienidelor.  
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În urma analizei morfogrupurilor de foraminifere aglutinante am identificat mai 

multe tipuri de asociaţii, similare celor descrise de Kaminski & Gradstein (2005):  

 asociaţiile de „tip fliş” din Formaţiunea de Hida au fost identificate în mai multe 

locaţii: Suciu de Sus, Rebra, Gersa, Coşbuc, Dumbrăveni 1, Şimişna 1, Cristolţ 2, Dragu, 

unde au fost înregistrate cele mai mari valori ale diversităţii foraminiferelor aglutinante. 

Aceste asociaţii sunt dominate de formele tubulare: Bathysiphon, Nothia, Rhabdammina, 

Rizammina, Hyperammina, Psammosiphonella alături de care apar şi forme globulare 

(Psammosphaera, Saccammina) sau înrulate (Recurvoides, Haplophragmoides, 

Glomospira) caracteristica acestora fiind dezvoltarea unor testuri de dimensiuni mari. 

Asociaţiile de „tip fliş” sunt comune în medii batiale, în turbiditele distale la baza pantei 

continentale, în probele analizate din Depresiunea Transilvaniei fiind întâlnite la adâncimi 

cuprinse între 200 şi 800m. 

 asociaţiile de pantă întâlnite în probele prelevate de la Şimişna 2, Spermezeu 2, 

Spermezeu 3, Fabrică sunt caracterizate prin prezenţa foraminiferelor cu ciment calcaros. 

Asociaţiile identificate în aceste depozite conţin specii ca: Ammodiscus incertus, 

Ammodiscus miocenicus, Budashevaella laevigata, Haplophragmoides fragilis, 

Subreophax sp., Cribrostomoides subglobosus. În general, adâncimea la care am identificat 

asociaţii de pantă este cuprinsă între aproximativ 100 şi 350 m, adâncimi care sunt 

specifice zonelor bathiale şi de şelf extern. 

 nu am identificat asociaţii abisale tipice în Formaţiunea de Hida, doar asociaţii de 

„tip fliş” cu influenţe abisale (Chiuieşti, Strâmbu, Dumbrăveni 2, Ceaca 1) în care sunt 

comune genurile Reticulophragmium, Haplophragmoides, Karrerulina. Alături de acestea 

mai apar Rhizammina, Bathysiphon şi Hyperammina, însă spre deosebire de reprezentanţii 

acestor genuri din asociaţiile de tip fliş, în acest tip de mediu testurile sunt mai fragile şi au 

dimensiuni mai mici. Spre deosebire de asociaţiile abisale propriu zise în asociaţiile 

identificate de noi, abundenţa şi diversitatea este mare. Aceasta se datorează localizării 

mediilor depoziţionale deasupra CCD, astfel încât apar şi foraminifere calcaroase 

bentonice şi planctonice.  

Pe baza analizei asociaţiilor de foraminifere bentonice calcaroase şi preferinţele 

acestora pentru habitatele particulare am stabilit pentru diferite zone din cadrul Formaţiunii 

de Hida concentraţia de oxigen dizolvat din bazin. În general valorile obţinute indică medii 

oxigenate (1,5 – 3 ml/l oxigen dizolvat), cu rare episoade suboxice (0,3 – 1,5 ml/l oxigen 

dizolvat). Nivelul de oxigen a fost corelat, unde a fost posibil, cu adâncimea apei astfel 
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încât s-a constatat că intervalelor de nivel marin relativ ridicat le corespund valori mai 

scăzute ale oxigenului.  

Urmărind evoluţia asociaţiilor de foraminifere în timp se poate constata existenţa mai 

multor cicluri transgresiv-regresive, cu mai multe scăderi relative importante ale nivelului 

marin (conglomeratele de la Măgoaja, Spermezeu 2, Cristolţ 1, Şimişna 2).  

Sedimentele din nordul Formaţiunii de Hida sunt cele mai vechi (Suciu de Sus), 

acestea având în bază formaţiuni paleogene. Depozitele din vestul formaţiunii (Fabrică, 

Cristolţ) sunt mai noi şi încalecă progradant dinspre nord peste formaţiuni miocen 

inferioare (Coruş şi Chechiş). În partea de sud-est aflorează cele mai noi depozite ale 

formaţiunii, aici fiind identificată şi limita cu formaţiunile badeniene (Ciceu-Giurgeşti, 

Zagra, Şoimeni).  

Identificarea la Ciceu-Giurgeşti, Zagra şi Şoimeni a asociaţiilor particulare cu 

foraminifere planctonice biseriate a oferit posibilitatea separării în partea superioară a 

formaţiunii, a unei noi biozone – Biozona de abundenţă cu Streptochilus – Bolivina 

(Beldean et al. 2010b).   

Asociaţii cu foraminifere planctonice cu Globigerina sp., Tenuitella sp. şi 

Tenuitellinata sp. de dimensiuni mici au fost corelate cu biozonele de nannoplancton NN1 

şi NN2 (Egerian superior – Eggenburgian, după Martini, 1971).   

Identificarea în Formaţiunea de Hida a zonelor de nannoplancton calcaros NN1 – 

NN4 impune extinderea distribuţiei în timp a formaţiunii în tot intervalul Miocenului 

inferior (Aquitanian – Burdigalian). 

Prezenţa în Formaţiunea de Hida a asociaţiilor de foraminifere planctonice 

particulare cu Tenuitella şi Tenutellinata, precum şi a asociaţiei cu Streptochilus sugerează 

existenţa unor episode transgresive şi conexiuni marine cu zona Indo-Pacifică, la cel puţin 

două intervale stratigrafice distincte: unul în baza Miocenului inferior (zona NN1 – Dragu, 

Fântânele), iar altul la limita dintre Miocenul inferior şi mediu (NN4 – Ciceu-Giurgeşti, 

Zagra). 

Evidenţierea relaţiei dintre asociaţiile de foraminifere şi mediile depoziţionale pe 

baza metodelor cantitative, a fost clar confirmată de observaţiile sedimentologice şi 

seismice. Astfel a putut fi obţinută o imagine de ansamblu asupra distribuţiei geografice a 

asociaţiilor, succesiunii populaţiilor fosile şi astfel asupra evoluţiei bazinului de 

sedimentare în timpul depunerii Foramaţiunii de Hida. 
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