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În mai multe puncte de pe valea Tîrlungului şi de pe unii din afluenţii 
săi în amonte de confluenţa cu valea Zimbrului, am găsit recent fosile 
numeroase (în special amoniţi), ce permit precizarea vîrstei complexelor 
litologice care aflorează în această regiune, pe flancul de est al anticlino
riului Zamura. 

Descifral.l'ea geologiei regiunii este legată de cercetările efectuate de 
M e s c he n dor f e r  (1860), V. Po p o v  i c i-Ha t z e g (1906), I. 
Po p esc u-Vo i t e  ş t i  (1910), E. J e k e l  i u s (1914-1938), D. M. 
Pr e da (1937), M. G. Fi l i p e s c u  (1952 şi 1953) şi în ultimii ani de 
G .. Mu r g e a n u, D. Pa t r u  l i  u· s (1959) şi G. Mu r g e a n u, D. 
P a t r u 1 i u s, L. C o n t e  s c u  (1959).

Aceşti din urmă autori au prezentat amănunţit stratigrafia depozi
telor cretacice care apar la zi pe flancul de nord-est şi est al anticlinoriului 
Zamura, începînd de la linia Purcăreni - Satu-Lung, la nord, şi pînă în 
cursul superior al văii Doftanei (confluenţa văii Muşiţei şi Văii Negre 
cu valea Doftanei), la sud. Pentru acest motiv, voi face mai sumar descrie
rea complexelor litologice care au fost separate anterior, aducînd însă 
unele precizări de amănunt legate de necesitatea indicării nivelelor din care 
am recoltat fosile. 

În bazinul superior al văii Tîrlungului şi la obirşia văii Doftanei, 
succesiunea stratigrafică cuprinde termenii următori : I. stratele de Sinaia, 
în care se poate deosebi un orizont grezos şi un altul, suprapus lui, ,,cu 
brecii şi conglomerate" ; II. complexul marnos-siltitic, cu treceri laterale 
sau urmat în succesiune de complexul marno-grezos ruginiu; III. complexul 
marno-grezos ruginiu (în parte diferit de „complexul marno-grezos rugi-

1 Comunicare susţinută ln sesiunea InslilutulUi de geologic-geografic al Academici 
Republicii Socialiste Românie, din mai 1968. 

81. cerc. geol,,"HO,'., geogr., Seria g,olofrlo, I. 15, nr. 1. p. 166-174, Burur,,ali. 19;-o 
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niu" al autorilor G. Mu r g  e a n  u, D. P a t r u 1 i u s şi L. C o n t e s c u
(1959) prin reconsiderarea unei părţi a depozitelor sale în cadrul complexului 
marnos-siltitic), cuprinzînd spre partea superioară intercalaţii de conglo
merate poligene. 

zînd 

I. STHATELE DE SIXAIA

Stratele de Sinaia aflorează în jumătatea vestică a regiunii, cuprin
două orizonturi : 
B - Orizontul cu brecii şi conglomerate 
A - Orizontul grezos 

A. ORIZO�TVL GREZOS

A fost recunoscut şi în lucrări anterioare (G. Mu r g e a n u, D. 
P a t r u Ii u s, L. C o n t e s c u, 1959), fără a fi însă descris în amănunt. 
El cuprinde gresii calcaroase avînd în general grosimi de cîţiva centimetri 
(rar pînă la 20-25 cm), în alternanţă deasă cu şisturi argilo-marnoase 
satinate, cenuşii-negre şi verzui sau cu argile cenuşii negricioase, şi care 
diferă net de orizontul echivalent din valea Doftanei prin lipsa marno
calcarelor şi a gresiilor în bancuri groase. La trecerea spre orizontul supe
rior cu brecii, pelitul devine, progresiv, mai calcaros, fiind caracteristică 
alternanţa de gresii calcaroase cu marne cenuşii. 

B. ORIZO:-.TUL ev BRECII ŞI co:-;GLO:\IERATE

Acest orizont apare în continuitate evidentă de sedimentare cu 
orizontul grezos, formînd o entitate litologică atît prin prezenţa breciilor 
şi a intercalaţiilor groase de conglomerate cu elemente de şisturi clori
toase, şisturi sericitoase, calcare, cît şi prin împuţinarea relativă a gresiilor 
şi, mai ales, prin frecvenţa mare a marnelor calcaroase, în plăci. Acestea 
sînt mai puţin calcaroase decît cele care au fost descrise de G. Mu r g e a  n u 
şi D. Pa t r u  Ii u s (1959, p. 28), ca formînd partea inferioară a stratelor 
de Comarnic (într-o singură secvenţă, de 3-4 ro, apar şi în valea Tîrlun
gului marne comparabile cu acestea din urmă, dar aici ele au culoarea 
neagră). Gresiile devin foarte calcaroase şi mult mai fine decît în ori
zontul precedent, putînd apărea chiar ca intercalaţii milimetrice în baza 
unor marne grezoase. Resturile fosile sînt destul de frecvente, în special 
pe marnele în plăci, fiind reprezentate mai ales de amoniţi, mai mult sau 
mai puţin striviţi. 

Orizontul cu brecii şi conglomerate începe să se dezvolte din ver
santul stîng al primului afluent de pe stînga văii Tîrlungului în amonte 
de pîrîul Săţet către nord, iar spre nord de pîrîul Vaida atinge grosimile 
cele mai mari. Zona cu grosimea cea mai mare (aproximativ 600-700 m) 
coincide cu zona de dezvoltare maximă a conglomeratelor. 

Spre sud de pîrîul Vaida, orizontul se subţiază, atît prin depunerea 
mai puţin activă (conglomeratele se reduc pină la dispariţie), cit mai ales 



3 DEPOZITELE EOCRETACICE DIN VALEA TlRLUNGULUI 167 

prin trecerea pe direcţie a părţii sale superioare la „complexul marnos
siltitic". Acest echivalent „marnos" al orizontului a fost de altfel încadrat 
anterior (pe interfluviul dintre valea Doftanei şi valea Tîrlungului) în 
orizontul superior cu Lamellaptychus angulocostatus al stratelor de 
Sinaia (G. Mu r g e a n u  şi D. Pa t r u l i u s, 1959; E. A v r a m
şi V. Ma t e  i,1964). 

Variaţiile mari de grosime ale conglomeratelor, chiar pe distanţe 
mici, se pot observa clar în depozitele orizontului cu brecii şi conglome
rate, care aflorează ca petice scăpate de eroziune, în ambii versanţi ai 
văii Doftana ardeleană - pe Plaiul Bătrîn şi, respectiv, în Muntele Zănoaga. 
în acest din urmă punct, conglomeratele apar bine deschise pe valea care 
coboară de sub vîrful Zănoaga spre nord-est şi pe picioarele de plai din 
stînga şi dreapta sa; ele prezintă variaţii laterale importante, de la conglo
merate aproape oligomictice, formate din şisturi cloritoase, puţine calcare 
5i aproape fără ciment, la adevărate calcare ce înglobează elemente mici
'(l-4 cm 0) şi rulate de şisturi cloritoase. 

Fosilele pe care le-am recoltat din orizontul cu brecii şi conglome
rate provin în cea mai mare parte din aflorimentele de pe valea Tîrlun
gului, incepînd de la circa 1 km amonte de confluenţa cu valea Zimbrului. 
Nivelul fosilifer cel mai de jos,, situat la aproximativ 20 m grosime de la 
baza orizontului, în malul stîng, imediat deasupra primei intercalaţii de 
conglomerat (punctul fosilifer 2 de pe hartă), cuprinde forme prost con
servate, dintre care singura determinabilă este .Astieridiscus sp. (pi. I, 
fig. 8); deasupra acestuia, la circa 140 m de la bază, am recoltat din mar
nele foarte calcaroase negre amintite mai sus ( care apar în malul drept 
la un cot al văii spre stînga = punctul 3) o faună bogată, cuprinzînd 
Pulchellia sp. (pl. II, fig. 10b), Barremites cf. compsense (Kil.) 2 (pl. II, 
fig. 10a), Leptoceras sp., iar de pe o microbrecie cenuşie, un fragment de 
Phyllopachyceras sp. ; în sfîrşit, la 160 m de la bază am recoltat un frag
ment de Phyllopachyceras sp. (punctul 4). 

Tot în orizontul cu brecii şi conglomerate, dar la partea sa superioară, 
la limita cu complexul marnos, am identificat un alt pachet fosilifer de 
marne calcaroase în plăci. Acesta apare în malul stîng al văii Tirlungului, 
imediat în aval de confluenţa cu pîrîul Săţet (punctul 9), şi conţine exem
plare turtite de Barremites şi exemplare mici de Holcodiscus (aff. H.diver-
1tecostatus Coq.) (pl. I, fig. 9). 

în sfirşit, dintr-o intercalaţie de marne calcaroase negre, în plăci, 
care aflorează în butoniera de strate de Sinaia de pe valea Roşca (punctul 7), 
am recoltat, intre alte fosile, un exemplar de Nicklesia pulchella d'Orb. 
(pl. II, fig. 11). Dar aici, datorită deschiderilor rare, nu se poate preciza 
grosimea depozitelor (aparent, cel mult 30-40 m) pină la baza complexului 
marnos-siltitic, superior. 

Fosilele citate arată, fără dubiu, apartenenţa la barremian a aproape 
întregii stive de depozite ce aparţin orizontului. Trebuie amintit că echi
valentul litologic din valea Doftanei al acestui orizont, denumit „ori
zont superior al stratelor de Sinaia cu Lamellaptychus angulocostatus" 
(G. Mu r g e a n u  şi D. Pa t r u  1 i u s, 1959), este localizat ca vîrstă 
în hauterivianul superior. 

1 = Desmocera& charrierianus d'Orb., ln Karakasch, 1907, pi. V, fig. 2. 
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Existenţa pe valea Tîrlungului a unor depozite de cîteva zeci dE 
metri grosime, încă nedatate paleontologic, în baza orizontu]ui, men
ţine posibilitatea apartenenţei lor la hauterivian. Pînă în prezent însă nu 
avem nici un argument în sprijinul acestei ipoteze. 

Datele paleontologice dovedesc caracterul heterocron al „orizon
tului" superior al stratelor de Sinaia pe diferite profile. Implicit, denumirea 
de orizont poate fi menţinută numai pentru că ea s-a încetăţenit în lim
bajul geologic de la noi. Pe de altă parte, dacă Lamellaptychus angulocos
tatus caracterizează foarte bine depozitele stratelor de Sinaia superioare 
pînă la obîrşia văii Doftanei, către nord el nu mai apare din cauza trecerii 
în barremian a acestui facies. Din acest motiv am propus reintitularea 
părţii superioare a stratelor de Sinaia ca „orizont cu brecii şi conglome
rate". 

II. COllPLEXl"L llARNOS-SILTlTIC 

Sub această denumire am separat un pachet de depozite format pre
dominant din marne cenuşii, adesea în plăci, în alternanţă cu gresii calca
roase moi, fin micacee, foarte subţiri (de obicei de cîţiva mm) şi în care 
se dezvoltă local şi microbrecii calcaroase, comparabile cu cele care 
apar în stratele de Sinaia superioare. Spre partea superioară marnele sînt 
mai micacee, iar gresiile mai tari şi mai abundente, succesiunea devenind 
asemănătoare cu a depozitelor apţianului superior, care apar în versantul 
din stînga văii Doftanei, spre aval de confluenţa cu Valea Neagră. 

Depozitele complexului sînt răspîndite Ja zi începînd de la vest de 
Muntele Urlatu (pe un afluent din stînga văii Richitei şi pe valea Prişcului 
- în bazinul văii Doftanei) spre nord-est, pină la pîriul Borzoş. Între
va]ea Prişcului şi valea Tîrlungului, spre amonte de pîrîul Săţet, el pre
zintă aspectele litologice şi stratoncmice cele mai tipice.

La nord de valea Roşca, între depozitele complexului se intercalează 
brecii cu multe calcare şi şisturi clorito-sericitoase (în versantul din dreapta 
,·ăii Tîrlungului spre aval de valea Roşca, la nord de Stîna Roşchii din 
,·ale, la gura pîrîului Vaida şi la gura văii Babarunca) şi uneori şi gresii 
cu alteraţie ruginie (la gura pîrîului Vaida). 

De la valea Ramura Mică, i;pre nord, complexul marnos-siltiti�
dispare, ultimele sale aflorimente fiind întilnite de o parte şi de alta a 
butonierei de strate de Sinaia de pe valea Babanmca. 1n acest loc, el 
cuprinde şi rare gresii calcaroase ruginii. 

ln sfîrşit, în valea Dracului se poate face din nou separarea carto
grafică a unui „complex marnos-siltic", dar cu rezerve, intrucît la diferite 
nivele reapar secnnţe amintind complexul marno-grezos ruginiu. Aici, 
complexu] se delimitează mai greu Ja partea inferioară de pachetul cu 
brecii de deasupra orizontului grezos al stratelor de Sinaia, care, în afara 
megabreciilor şi a unei singure secvenţe de marne calcaroase în plăci, 
intilnită spre bază, nu mai are înrudiri litologice cu stratele de Sinaia 
superioare. Partea sa superioară se află în apropierea imediată a gresiilor 
masive care apar din vîrful Pleşu către nord-vest. 

Spre sud-est de muntele Cioara, complexul marnos-siltitic apare la zi 
foarte cutat, numai la vestul zonei de afloriment a stratelor de Sinaia de pe 
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valea Zănoagei (Doftana). Aici el cuprinde numeroase brecii cu orbitoline, 
fiind separat ca unitate litologică distinctă de G. Mu r g e a n u  şi D. 
P a t r u 1 i u s in 1959. 

Din complexul marnos-siltitic am recoltat citeva exemplare de 
amoniţi, care dau indicaţii asupra vîrstei sale atit la partea inferioară -
la limita cu orizontul superior al stratelor de Sinaia -, cit şi către partea 
superioară. 

Partea inferioară a complexului este bine deschisă, aproape direc
ţional, pe primul afluent al văii Tîrlungului, spre amonte de pîrîul Săţet. 
!ntre 150 şi 250 m de la gura acestei văi, spre amonte, apar în malul siu
stîng şi în talveg marne gălbui in plăci, ceva mai moi decît cele din ori
zontul superior al stratelor de Sinaia. Din aceste marne am recoltat forma
Pseudohq,ploceras aff. douvillei (Fallot} (pi. II, fig. 13) (punctul 11). Din
malul drept al văii, la 100 m de la confluenţă (punctul 10), deţinem un
exemplar turtit de Silesites sp. (probabil formă tînără de S.serano11,is
d'Orb.) (pi. II, fig. 12) şi cîteva litoceratide greu de determinat din cauza
turtirii cochiliei (pi. I, fig. 6). ...

După fosilele citate, baza complexului este in acest punct incă de 
vîrstă barremiană. De altfel, dintr-un pachet cutat de marne in plăci, 
cenuşii, aparţinînd complexului marnos-siltitic, care aflorează la sud de 
curmătura Urlatului pe un afluent de pe stînga văii Urlăţelu (Prişcului), 
am mai recoltat cu altă ocazie (E. A v r a m  şi V. Ma t e i, 1964, p. 2) 
o faună barremiană (punctul 13). Pe aceeaşi vale, circa 100 m spre
amonte, am găsit de curînd şi o formă ce pare a fi o specie nouă de Ptycho
ceras (pi. I, fig. 4).

Partea superioară a complexului ne-a oferit o singură fosilă mai cara.c
teristică, recoltată la obîrşia aceluiaşi afluent al văii Tîrlungului : Colombi
ceras sinzowi Kasan. (pi. III, fig. 17), formă citată din zona cu Parahoplites 
melchioris în gargasianul Caucazului de nord şi Crimeei (A. E. G 1 a
z u n  o v a, 1953; V. V. D r  u ş c i  ţ şi M. P. K u d  r i a  v ţ e v, 1960) 
(punctul 12). 1n acest sector, depozitele complexului marnos-siltitic suportă 
direct gresiile masive cuarţitice de la baza conglomeratelor poligene, ca.re 
formează Muntele Urlatu. Nivelul de la care am recoltat amonitul es.te 
situat la circa 30-40 m grosime stratigrafică sub baza acestor gres.ii. 

III. COllPLEXl'I. ll.\Il'.\'0-GIIEZOS 111.:GIXIU 

Complexul marno-grezos ruginiu ·se dezvoltă în cadrul regiunii 
începînd de la obîrşia văii Doftanei (pîrîul Urlăţelu) către nord, în valea 
Tîrlungului şi valea Dracului. 

El este constituit dintr-o alternanţă monotonă de gresii micacee 
cu ciment calcaros, de culoare cenuşiu-albăstruie în stare proaspătă şi 
brună pe suprafeţele supuse alteraţiei, cu marne cenuşii, fin nisipoase. 
1n această alternanţă intervin neregulat şi gresii care conţin în cantităţi 
variabile elemente de calcare, din care cauză capătă un aspect pestriţ. 
Către partea superioară apar intercalaţii de gresii masive şi conglomera.te 
poligene. O intercalaţie de conglomerat cu caractere litologice distinete 
şi cu extindere mare pe direcţie, situată către partea superioară a complexu-
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lui, a fost denumită de G. Mu r g e a  n u, D. P a  t r u Ii u s şi L. C o n
t e s c u  (1959) ,,orizont al Teslei". Acest orizont apare în partea de sud 
a regiunii, formînd umplutura unor sinclinale înguste, pe două aliniamente 
orientate sud-vest - nord-est: a. Cucula Prişcului - l\Iuntele Urlatu -
Piciorul lui Baider şi b. Cucula Cioarei - l\Iuntele Cioara - Muntele 
Roşca. Pe aceleaşi aliniamente are loc şi îngroşarea maximă a complexu
lui marno-grezos ruginiu. 

Depozitele complexului marno-grezos ruginiu au furnizat anterior 
în bazinul vă.ii Tîrlungului (G. Mu r g e a n u, D. P a t r u  Ii u s, L. 
C o n t e  s cu, 1959, p. 6) un singur exemplar de amonit: .1llacroscaphites 
yvani (Puzos), recoltat din apropiere de baza sa, la confluenţa văii Baba
runca cu valea Ramura Mică. 

Aproape din acelaşi punct - din malul stîng al văii Babarunca, 
la circa 50 m spre amonte de confluenţa cu valea Tîrlungului (punctul 6) 
- am recoltat mai multe fosile, între care : J,Jacroscaphites yvani (pl. I,,
fig. 5), Ptychoceras emerici d'Orb. (pl. I, fig. 1) şi, mai important, un frag
ment arătînd partea ventrală a unui exemplar de Dufrenoya (pl. III,
fig. 15). Dintre aceste fosile, prima urcă din barremian pînă în apţianul
inferior, iar Dufrenoya apare din bedoulianul superior. Astfel, punctul
fosilifer de la gura văii Babarunca este localizat destul de precis în bedoulia
nul superior.

Pe valea Tîrlungului, spre aval, în apropierea confluenţei cu pîrîul 
Borzoş, deasupra pachetului grezos care aici formează baza complexului, 
se află gresii mai subţiri şi marne din care am recoltat Dufrenoya cf. macke
aoni Casey (pl. III, fig. 16) (punctul 5). Această formă., citată în apţianul 
inferior din Anglia, confirmă vîrsta bedouliană a bazei complexului. Ţinînd 
seama şi de prezenţa barremianului inferior în orizontul superior al stra
telor de Sinaia subiacent la un nivel destul de jos (în treimea inferioară 
din grosimea orizontului care în valea Tîrlungului depăşeşte 600 m), am 
admis, pini la noi precizări, că limita dintre cele două unităţi litologice 
discutate coincide cu limita dintre etajele barremian-apţian sau este 
situată in partea cu totul inferioară a apţianului. 

Tot în apropiere de baza complexului, pe valea Roşca, la 500 m spre 
amonte de confluenţa cu singurul ei afluent mai mare pe stînga (punctul 8), 
am recoltat un amonit bine păstrat, pe care l-am determinat provizoriu ca 
Dufrenoya n.sp. 3 (pl. III, fig. 14 a, b). Această fosilă arată vîrsta cel, 
puţin bedouliană a pachetului din care a fost recoltată. lntrucît stratele 
de Sinaia de pe valea Roşca sînt sigur barremian inferioare (Nicklesia 
pulclielia), iar între acestea şi depozitele complexului marno-grezos ruginiu 
se află circa 50 m de depozite marnoase cu intercalaţii de brecii aparţinînd 
complexului marnos-siltitic, se pare că succesiunea pe această vale este 
următoarea : orizontul superior al stratelor de Sinaia - barremian infe
rior ; complexul marnos-siltitic - barreJt!.ian superior ; complexul marno
grezos ruginiu-apţian. 

ln partea de nord a regiunii, pe interfluviul dintre valea Tîrlungului 
şi valea Dracului (dealul Pleşu) şi aproape de obîrşia acesteia din urmă, 

=-

3 Acest amonit, prin lăţirea coastelor către marginea externi şi prin regiunea ventrali 
aplatlsatl ln prima jumătate a ultimului tur, se apropie de genul Dufrenoya. lnsă traectul 
coastelor pe jumAtatea externă a flancurilor aminteşte genul Colombiceras. 
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cadrnl complexului marno-grezos ruginiu, se dezvoltă mai multe inter
ţii de gresii masive. Din intercalaţia cea mai de jos, la gura singurnlui 

uent mare de pe stînga văii Dracului (punctul 1), am recoltat mai multe 
emplare de Ptychoceras (pi. I, fig. 3) şi Holcophylloceras guettardi (Rasp.) 
I. I, fig. 7), arătînd virata apţiană (probabil chiar gargasiană).

1n sfîrşit, problema vîrstei conglomeratelor poligene care aflorează.
partea de sud a regiunii, în interfluviul dintre valea Doftanei şi valea 

' lungului, nu poate fi încă abordată decît indirect : exemplarul de 
olombiceras sinzowi amintit mai sus, recoltat la vestul zonei lor de apari
fe, şi un exemplar de .Acanthohoplites sp. 4 (pi. III, fig. 18) găsit pe valea 
lănoagei (Doftana) sub ultima intercalaţie de conglomerate din această 
ale (punctul 14) par să limiteze partea lor inferioară la clansayesian. 
• în rezumat, fosilele pe care le-am recoltat din flişul cretacic, care
�lorează în bazinul superior al văii Tîrlungului, permit precizarea vîrstei
pmplexelor litologice din această regiune în felul următor :

- Orizontul superior cu brecii şi conglomerate al stratelor de Sinaia
e situează sigur, în cea mai mare parte, în barremian; apartenenţa la 
1auterivian a părţii sale bazale este posibilă, fără a aYea însă pînă în 
,rezcnt argumente paleontologice pentru aceasta. 

- Partea inferioară a complexului marno-grezos ruginiu, care fusese
,tribuită barremianului superior (sau bedoulianului î) pe baza formei 
lfacroscaphites yvani găsită la Babarunca, aparţine bedoulianului superior 
lupă exemplarele de Dufrenoya din valea Tîrlungului, valea Babarunca 
i din valea Roşca. 

- Complexul marnos-siltitic, identificat la vestul şi sud-estul zonei
le apariţie a complexului marno-grezos ruginiu, are vîrsta barremian
:argasiană. 

Observăm deci că partea inferioară a complexului marno-grezos 
uginiu (de sub orizontul Teslei) are în sudul regiunii aceeaşi vîrstă ca 
,artea superioară a complexului marnos-siltitic: bedoulian-gargasian. 
Hudierea relaţiilor dintre cele două complexe conduce la concluzia trecerii 
,e direcţi de Ia unul la celălalt: de la nord (valea Roşca) către sud, com-
1lexnl marnos-siltitic se dezvoltă din ce în ce mai mult în grosime pe seama 
1ărţii inferioare a complexului marno-grezos ruginiu, pînă cînd, la vest 
le :Muntele Urlatu, el atinge baza orizontului Teslei. Complexul marno
'rezos ruginiu îşi menţine grosimea numai în cele două zone sinclinale, 
1, căror umplutură este formată din conglomerate poligene. 

1n sfîrşit, existenţa barremianului în depozitele complexului marnos
:iltitic ne face să presupunem îndinţarea spre nord a părţii sale bazale cu 
lartea superioară a orizontului cu brecii şi conglomerate, a cărui vîrstă 
:>arremiană a fost dovedită paleontologic. 

O concluzie de ordin mai general se desprinde din aceste contribuţii 
:>aleontologice ţinind seama şi de extinderea unităţilor litologice în afara 
1 erimetrnlui de care ne-am ocupat : în flişul eocretacic de la curbura Carpa
ilor, complexele de strate cu extindere mare pe direcţie se dovedesc din 
e în ce mai mult a avea vîrste diferite pe diferite profile, comportîndu-se 
a faciesuri mai mult sau mai puţin heterocrone. Un exemplu concludent 

• Formă recoltat:1, lntr-o excursie comună, de colegul L. S z a s z.
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ii constituie orizontul superior al stratelor de Sinaia, care, spre sud, 
valea. Doftanei, este în cea mai mare parte hauterivian, iar în bazinul v 
Tîrlungului se încadrează aproape integral în barremian. 

PRECISIONS SUR L'ÂGE DES DEPOTS EOCRETACES DE 
V ALLEE DU TÎRLUNG 

RESul\lE 

Les A.mmonites recoltees par l'auteur permettent de preciser p• 
des complexes lithologiques deja separes dans le bassin superieur de 
valMe uu Tîrlung : l'horizon superieur a breches et conglomerats des Co 
ches de Sinaîa ( << horizon a Lamellaptychus angulocostatus >> de G. M 
geanu et D. Patrulius - des vallees de la Prahova et de la Doftana) app 
tient dans sa plus grande partie au Barrjmien, tandis que la limite inf 
rieure du complexe marno-greseux couieur de rciuille se situe au Bedoulie 

A partir de l'ouest de la montagne d'Urlatu (a la source de la Do 
tana) vers le nord, on a separe un « complexe marneux siltitique >> (Ba 
remien-Aptien superieur) qui represente l'equivalent de la partie sup 
rieure de l'horizon a breches et conglomerata et de la partie inferie 
du complexe marno-greseux coult ur de rouille, vers lesquelles il pas 
graduellement. 

PL .. \,\"ŞA I 

Fig. 1. - Plychoceras emerici d'Orb.; x 1. Complexul marno-grezos ruginiu. Gura vă 
Babarnnca. 

Fig. 2. - Ptychoceras sp. 1 ; x I. Complexul marno-grezos ruginiu. Gura văii B 
barunca. 

Fig. 3. - P/ychoceras sp. 2; X 1,25. Gresiile masive din complexul marno-grczos ruginiu 
Valea Dracului. 

Fig. 4. - Plychoceras? sp. 3; x 1,25. Complexul marnos-sillilic. l.'ltimul afluent m 
mare de pe sllnga văii Prişcului. 

Fig. 5. - .llacroscaphiles yvani (Puzos); x 1. Complexul marno-grczos ruginiu. Gur 
văii Babarunca. 

Fig. 6. - Te/ragoniles sp. ; x 1. Baza c:mplexului marnos-siltilic. Primul afluent ma 
marc pe sllnga văii Tlrlungului spre amonte de plriul Săţet. 

Fig. 7. - Holcophylloceras gue//ardi (Raspail); x 1. Gresiile masive din complexu 
marno-grezos ruginiu. \'alea Dracului. 

Fig. 8. - As/ieridiscus sp.; x 1. Orizontul cu brecii şi conglomerate al stratelor de 
Sinaia. Valea Tlrlungului, circa 1 100 m spre amonte de con!lucnţa cu valea Zimbrului. 

Fig. 9. - Holcodiscus sp.; x 1. Ori zontul cu brecii şi conglomerate al stratelor du 
Sinaia. Valea Tlrlungului, circa 50 m aval de confluenta cu plrlul Sătet. 
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Fig. 10. - Placă de marnă calcaroasă din orizonl11l c11 brecii şi conglomerate. Yalea 
Tlrl11ngului la circa 1 350 m de la confluenta cu valea Zimbr11l11I spre amonte; x 1/2. 

Fig. 10a. - Barremites cf. compsense (Kil.)= D. charrierianus d'Orb. ln I( ar a k a s  c h, 
1907, pi. "· fig. 2). 

Fig. 10b. - Pulchel/ia sp. ; X 1. 
Fig. 11. - Nicklesia pulche//a d'Orb. ; X 1. Orizontul cu brecii şi conglomerate. 

Valea Roşca. 
Fig. 12. - Si/esiles sp.; X 1. Baza complexului marnos-sillilic. Primul afluent ele 

pe sttnga văii Tlrlungului spre amonte de plrlul Slţet. 
Fig. 13. - Pseudohaploceras aff. douoil/ei (Fallot); X 1. Baza complexului marnos

slllitic. Primul afluent de pe stlnga Yăii Tlrlung11Jui spre amonte de plr!ul Sătet. 
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Fig. 14a şi 14b. - Dufrenoya? n. sp.; X 1, Complexul marno-grezos ruginiu. Valea 
Roşca. 

Fig. 15. - Dufrenoya sp.; X 1, Complexul maroo-grezos ruginiu. Gura văii Babarunca. 

Fig. 16. - Dufrenoya ci. mackesoni Casey; X 1. Complexul marno-grezos ruginiu, 
Valea Tlrlungului, circa 300 m spre amonte de confiuenţa cu plrlul Borzoş. 

Fig. 17. - Colombiceras sinzowi Kasansky; X 1. Complexul marnos-siltitic. Oblrşia 
primului afiuent de pe stlnga văii Tlrlungulul spre amonte de plrlul Săţet. 

Fig. 18. - Acanthohopliles sp.; x 1. Valea Zănoagei (Doftana), La 200 m aval de con
fluenţa cu Valea :Mare. 
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