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CONSIDERAŢII ASUPRA VÎR.STEI ,,COMPLEXULUI DE 
MARNE ŞI GRESII CALCAROASE (=STRATE DE PÎRÎUL 
MOGOŞULUI)" LA OBÎRŞIA VĂII DOFTANEI ŞI A Y�\II 

TÎRI,UNGULUI 
DE 

EMIL AVRA::\1: 

Flişul mezocretacic din regiunea menţionată în titlu, a cărui faună 
face obiectul acestei note, a fost separat în literatura geologică mai recentă 
sub diferite nume: ,,fliş grezos" (G. M u r g e a n u  şi colab., l\I. G. 
F i 1 i p  e s c u  şi colab., 1961); ,,complex de marne şi gresii calcaroase 
(strate pe Pîrîul Mogoşului)" ( G r. P o p e s c u, 1958; apoi E. A v r a m
şi V. M a t e i, 1964 ; M. Ş t e f ă n e s c u, E. A v r a m şi M a r i na, 
Ş t e f ă n e s c u, 1965) ; ,,complex de gresii calcaroase şi marne" (A 1 i n a
A n c u ş a P o p o v i c i, 1969). 

Complexul de marne şi gresii calcaroase sau stratele de Pîrîul �Iogo
şului reprezintă termenul inferior al seriei de depozite, de vîrstă în gene
ral albiană, denumite în 1958 de geologul G r. P o p e s c u  „serie de Bobu", 
care a fost identificată în bazinul văii Doftanei şi al văii Teleajenului 
(şi urmărite în ultimul timp pînă în nordul Carpaţilor Orientali în lungul 
subunităţii tectonice externe a unităţii de Ceahlău). După descrierea dată 
de autor, complexul este format din marne nisipoase şi gresii cenuşii 
dure, rareori curbicorticale şi cu hieroglife sporadice, alături de care apar 
marne nisipoase în plăci şi lentile de gresii masive. 

Pînă în 1958, în acest complex nu a fost găsită faună. Vîrsta albiană 
sau apţian superior-albiană i-a fost atribuită prin pa,raleliza.re cu formaţ.iuni 
mai înzestrate din punct de vedere paleontologic sau pe baza raporturilor 
geometrice cu formaţiuni fosilifere. 

După anul 1958, în stratele de Pîrîul Mogoşului au fost găsite fosile, 
începînd cu Leymeriella (Leymeriella) tardefurcata (d'ORB.) recoltată de 
G r. Po p e s c u  din Cheile Teşilei la gura văii Vlădişor (după G. l\I u r
g e a  n u  şi colab., l\f. G. F i  1 i p  e s c u  şi colab., 1961). Aceeaşi specie 
(Leymeriella (L.) tardejurcata, L. (L.) tardejurcata densicostata Spath)1 

1 Exemplare comunicate de :\I. Ş t c f ă n e s cu, E. A v r a m şi :\I a r i n a Ş t e fă
n c s c u in 1965, dar figurate pentru prima oară in nota de faţă. Ele sint păstrate in colecţia 
Institutului geologic . 

.St. r,ne. geol., acof., geogr,, Seria urologie, t. 17, 111. z, p, Zlj9-W9, Burnreşti, 197Z 
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a fost găsită şi de Mi hai Şt e f ă n e s c u  pe valea Doftanei în aval de 
Cheile Teşiliei (la 1,5 km sud de gura văii Vlădişor) împreună cu exem
plare prost păstrate de Puzosia. 2 Cîteva fosile mai puţin caracteristice 
- auceline şi fragmente de Puzo,'/ia - au fost �emnalate în bazinul
văii �egraşului (afluent pe stînga văii Doftanei la Trăisteni) (E. A v r am
şi V. :M a t e i, 1964). în sfîrşit, în 1969, A 1 i n a A n  c u  ş a P o p o v i  c i
a precizat Yîr�ta albian inferioară a complexului (inclusiY zona cu Dou
rcilleiceras 1nanirnillatum), admiţ,înd existenţa probabilă a „unor treceri''
de virstă rătre apţianul superior şi către partea inferioară a albianului
mediu; în faYoarea existenţei părţii superioare a albianului inferior autoa
rea a citat speciile: Inoceramus salornoni d'Orb. şi Prohelicoceras ef. anglic-us
Spath ca :,i exemplare sau fragmente de NeohibolUes (N. ,,nininz.us Smv.
ş. a.) recoltate din valea PăltinoaRa, valea Vlădişor �i Cheile Tel;iilei.

Aceste fosile arată indiscutabil apartenenţa la albianul inferior 
a. complexului de marne şi gresii calcaroase. Datorită grosimii mari a,
pachetului ele depozite aflat sub nivelul fosilifer, în valea Doftanei, la sud
de Cheile Teşilei, a fost considerată probabilă prezenţa, in baza Ha, a apţi

anului (M. Ş t e f ă  n e  s c u, E. A v r am şi M-a r i n a Ş t e f ă n e  s c u,
1965). Un exemplar de .Acanthohoplites sp. recoltat de M. Şt e f ă n e s c u
în valea Doftanei, imediat la nord de confluenţa eu Talea Vlădişor (sub
punctul fosilifer al geologului G r. P o p e s c u), părea Hă confirme
a.ceastă ipoteză. Asupra localizării pachetului din care a fost recoltat acest
amonit vom reveni mai jos.

Se ob:-;ervă că majoritatea fosilelor citate pină acum provin dintr-o 
singură zonă - valea Doftanei în Cheile Teşilei sau în apropierea lor. 

Cercetările recente pe care le-am efectuat în acest complex de strate, 
mai la nord, ne-au permis să recoltăm din bazinul văii Tîrlungului, din Valea 
Neagră (afluent pe stînga al văii Doftanei) şi dintr-unul din punctele 
fosilifere mai Techi din bazinul văii Negraşului, cîteva exemplare de amo
niţi care permit stabilirea mai precisă a vîrstei complexului la partea 
sa inferioară. 

Aproape toate fosilele care au fost găsite în lungul văii Doftanei 
la sud de Cheile Teşilei provin de pe marne şistoase grezoase cenuşii, 
intercalate între depozitele grezoase ale stratelor de Pirîul l\fogoşului. 
Acestea �e întîlnesc în Cheile Teşilei în apropiere de gura văii Vlădişor, 
formînd un pachet mai gros, iar pe valea Paltinului şi în punctul fosilifer 
situat la 2 km la nord de ea apar în cadrul unei succesiuni în general mai 
grezoase. Către nord, la obîrşia văii Tirlungului, ele :,;înt din nou predomi
nante, constituind un pachet ce se poate urmări continuu din valea Tîr
lungului spre est pînă la sud de pasul Bratocea. Aici, pachetul de marne 
grezoase în plă,ci, cu intercalaţii subordonate de gresii micacee moi, for
mează evident baza complexului de marne şi gresii calcaroase şi are o 
grm;ime de circa 500 m. La partea sa superioară el cuprinde din ce în ce 
mai multe gresii cenuşii-negricioase, micacee, în strate de la 5 la 50 cm, 
formînd megaritmuri predominant grezoase, în alternanţ,ă cu megaritmuri 
în care revine, mai mult sau mai puţin dezvoltat, faciesul marnos. în acest 

2 Din acelaşi punct am recoltat mai recent un exemplar de Leymeriella (L.) cL bogdano
vitschi Glazmiov�L 
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pachet superior se intercalează la diferite nivele gresii calcaroase masive, 
în general lenticulare 3• 

1n cadrul succesiunii descrise, pe valea Tîrlungului la 300 m amonte 
de confluenţa cu valea Obîrşiei şi la aproximativ 100 m grosime strati
grafică de la baza pachetului marnos inferior, am găsit un exemplar de 
Leymeriella (L.) tardefurcata; pe valea Cailor, la circa 150 m aval de prima 
intercalaţie de gresie masivă (gresia masivă care coboară din vîrful Bobu 
Mic), dintr-un nivel format din marne şistoase şi gresii micacee cenuşii
negricioase, am recoltat Douvilleiceras sp., Pitzosia sp. şi numeroşi inoce
rami, puternic deformate prin tasarea depozitului în care au fost cuprinse. 

Fauna citată permite încadrarea pachetului marnos-şistos la albianul 
inferior (zona cu Leymeriella (L.) tardejurcata), iar pachetul de depozite 
superior acestuia, care conţine Douvilleicera,s sp., aparţine probabil zonei 
superioare ( cu Douvilleiceras mammillatum) a albianului inferior. Se poate 
susţine astfel vîrsta albiană inferioară pentru depozitele ce aflorează în 
,za complexului de marne şi gresii calcaroase, la obîrşia văii Tîrlungului, 
.t:'e circa 600 m grosime stratigrafică. 

Către sud, în valea N egmşului, complexul este format dintr-o alter
nanţă monotonă de gresii calcaroase cenuşii, micacee, frecvent de 5-50 cm 
grosime, şi marne care, uneori, revin la aspectul plăcos atît de caracte
ristic în valea Tîrlungului. Există o similitudine litologică evidentă între 
depozitele care aflorează pe valea Negraşului şi cele din valea Cailor, de 
deasupra pachetului cu marne în plăci. O brecie cu elemente aplatisate de 
marnocalcare cenuşii, alterate albicios, şi de gresii, al cărei ciment îl

formează gresia cenuşie micacee comună în stratele de Pirîul 1\fogoşu_lui, şi 
care se întîlneşte atît pe valea Negraşului (la 400 m amonte de gura 
P.irîului Urşilor, în malul stîng), cît şi pe valea Cailor (la limita superi
oară a pachetului de marne în plăci) fac şi mai pregnantă asemănarea. 

O brecie cu elemente moi, intercalată într-un pachet cu gresii mica
cee şi cu marne nisipoase în plăci pe valea Cucioaia, la aproximativ 150 m 
amonte de confluenţa cu valea Negraşului, ne-a furnizat mai de mult 
(E. Av r a m  şi V. M a t e i, 196,i) cîteva fosile mai puţin caracteristice. 
ln momentul de faţă deţinem din acelaşi punct impresiunea părţii laterale 
a unui specimen de Leymeriella sp. Acest punct fosilifer este situat la circa 
350 m grosime stratigrafică sub gresiile masive din Cheile N egraşului. 

După fosilele prezentate, ţinînd seama şi de faptul că, în stratele 
� Podu Vîrtos su.bjacente au fost găsiţi amoniţi arătînd vîrsta clansaye
_ ... ană (E. Av r a m  şi V. M a t e i, 1964), se poate susţine instalarea 
faciesului stratelor de Plrîul l\fogoşului o dată cu începutul albianului, 
în partea de nord a regiunii. 

Mai la sud, în Cheile Teşilei, are loc de asemenea o schimbare de 
facies la nivelul limitei apţian-albian : exemplarul de .Aca.nthohoplites sp. 
menţionat mai sus a fost recoltat dintr-un pachet cu multe gresii înguste 
şi siltite, situat imediat sub punctul fosilifer cu Leymer-iella, din apropiere 
de gura văii Vlădişor, şi c:1re aminteşte mai mult faciesul depozitelor de 

3 Prezenţa lor în cadml compl exului a fost semnalată de G r . P o p e s cu (1958), i ar 
cartarea lor amănunţită s-a făcut, în parte, de autorul ace ste i note şi, în parte, în cadrul unor 
lucrări de prospecţiune efectuate de echipe ale întrepri nderii de prospecţiuni şi laboratoare 
(G.r. P !'pc s cu şi echipa, 1962; M. Şt e fă n e scu şi echipa, 1963, Rapoarte ge ologice, 
arhiva In lrepriuc.lerii geologice de prospecţiuni). 

7 - c. 17 1 
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vîrstă clansayesiană din valea Prahovei şi din valea Doftanei la nord de 
Trăisteni (stratele de Podu Vîrtos); apariţia la suprafaţă a acestui pachet 
în zona de dezvoltare a stratelor de Pîrîul Mogoşului este cu siguranţă 
de natură tectonică. 

După datele expuse, pachetul-bazal al stratelor de Pîrîul Mogoşului„ 
format din marne grezoase în plăci, are valoare de reper litologic, prin apa
riţia sa constantă la acelaşi nivel stratigrafic. Extinderea sa mai mare 
numai în extremităţile zonei de dezvoltare (din regiunea ce1·cetată) a. 
complexului - Ia obîrşia văii Tîrlungului şi imediat la sud de Cheile Teşilei 
- se explică prin sedimentarea mai puţin activă, în albian, în aceste puncte
( confirmată de reducerea grosimii complexului către nord şi către sud de
aliniamentul Valea Neagră - Muntele Babeş). !n Valea Neagră aceste
marne apar de asemenea la acelaşi nivel, dar formînd o singură secvenţă în
cadrul unei succesiuni care nu mai este caracteristică stratelor de Pîrîul Mo
goşului.

în profilul Văii Negre, de la, confluenţa cu valea Dinţeasa sp· � 
amonte, se întîlnesc stratele de Podu Vîrtos, formate din marne micact'
cenuşii in alternanţă cu gresii subţiri micacee şi mai rar marnocalcare 
sideritice, care spre partea superioară trec la un pachet de marne grezoage 
cenuşii sau negricioase, micacee. În aceste marne se intercalează gresii 
groase pînă la 1-1,5 m, plăcoase, cu plaje de mică (formînd un pachet 
ce se poate urmări spre sud în versantul din stînga văii Doftanei către 
Vîrful cu Bra.zi) şi, într-un singur punct - la circa 1 km spre amonte de 
confluenţa cu valea Dinţeasa - marne grezoase cenuşii, în plăci, asemă
nătoare celor care formează baza stratelor de Pîrîul l\fogoşului. Djn ele 
am recoltat un exemplar de Leymeriella (L.) tardejurcata densicostata 
Spath, împreună cu alte cîteva fragmente de Leyrneriella. Deasupra nive
lului cu fosile, în acelaşi pachet, inte1·vine şi o intercalaţie lenticulară 
de conglomerate poligene, conţinînd diferite tipuri de calcare şi, subor
donat, gnaise, cuarţite etc4

• Continuînd profilul pe Valea Neagră spre 
amonte, flişul micaceu devine nmi puţin grezos, în el intercalindu-se 
şi siderit,e. Contactul cu gresiile masiYc <lin stratE!c de Pîrîul Mogoşului 
se face r.iei printr-o falie. 

1ntrucît acest fliş micaceu nu a.re C'lemento litologice comune cu 
stratele de Mogoş ci, dimpotrivă,, lffin auun<lenţa rn.icei şi prezenţa sideri
telor, este legat de stratele de Podu Vîrtos, l-am considerat ca aparţi
nînd acestora din urmă. Pe Valea Neagră, deci, baza complexului cJ -\ 
marne şi gresii calcaroase este situată deasupra limitei apţian-albia1� 

În concluzie, pe baza fosilelor prezentate se poate susţine vîrsta 
numai albiană a părţii inferioare a complexului de marne şi gresii calca
roase, în bazinul vă,ii Doftana. Pe unele profile limita sa inferioară se 
situează chiair mai sus, în cadrul Albianului. 

Un alt fapt demn de semnalat este grosimea mare a depozitelor 
care aparţin albianului inferior. Luînd ca reper intercalaţia de gresie 
masivă de sub care am recoltat fosilele de pe valea Cailor şi care se 
pot urmări pe direcţie pînă în Muntele Bobu Mic, se observă creşterea 
grosimii complexului (sub gresiile indicate mai sus) de la nord către sud : 

4 1n măsura în care aceste conglomerate reprezintă ultimele apariţii către est ale conglo
meratelor din Pietrele Dinţilor (orizontul Teslei) ele indică vtrsta albiană cel puţ.in pentru partea 
superioară a acestora din urmă. 
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ea atinge numai 600 m pe valea Cailor şi depăşeşte 1 500 m pe alinia
mentul Valea Neagră - Muntele Babeş. Aliniamentul menţionat mar
chează astfel zona de depunere cea mai activă în bazinul de formare 
a seriei de Bobu. 

DESCRIEREA PALEONTOLOGICĂ 

Genul Leymeriella Jacob, 1907 

Le�merieJla (Le�meriella) tardefunata (d'Orb.) 

(pi. I, fig, 2-4) 

1 E4C-1[41 A rrmcnilts tard<furcatv.s Le� merie, d'Orbigny, p. 248, pi. LXXI, 
fig. 45. 

1908 Jicrlilu: (Llzmeritllo) la1dcfmcall!s Le�rn., Jacob, p. 52, 1il. VII, 
fig. 9-12. 

19G3 L<!'mericlla tardtfurcata Lcym., Glazunova, p. 57, pi, XIII, fig. 1-2. 
HlG7 Leymeriella (Lq;meriella) tardefurcata (d'01·b.) Kalcicva-Ilieva, p. 25, pi. 

I, fig. 1-10. 
1967 Lq,maiella (Lc1;meriello) tardefurcata (Leym.), Dimitrova, p 197, 

pi. XCII, fig. 5-7.

Material : 3 exemplare strivite, dar care pot fi atribuite fără dubiu 
acestei specii, datorită ornamentaţiei caracteristice - coaste uşor sinu
oase, în număr de aproximativ 35 pe ultimul tur, bifurcate în treimea 
externă a flancluilor şi care, în regiunea ventrală,, se întrernp brusc,
formînd clave. 

Două dintre aceste exemplare (I.G. 7 001) au fost recoltate de 
M. Ştefăne scu din malul stîng al văii Doftanei, la circa 2 km spre

--.monte de confluenţa acesteia cu valea Paltinului5• Al treilea (I.G. 7 OOO),
..tin colecţia autorului, provine din valea Tîrlungului (semidebleul şoselei),
la circa 1 300 m spre amonte de confluenţa cu valea Cailor. 

Le� meriella (Le� meriella) tardeîurrata densicostata Spath 

( pi. I, fig. 5-G) 

1908 Leymeril'lla tardefurcata Leym. sp. var., Jacob, p. 53, pi. VII, fig. 
13 a, b 

5 E::i-:cn'pl2rc ccmunieate de l\f. Ş t c fă n c s cu, E. Avram şi J\f arin a Ştef ă
n c s c u în 1965, fără figuraţie şi descriere. 
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1957 Ltymeriella (Leymeriella) lardefurcala var. densicoslata Spath, Casey, 

p. 47, 1-I. 9, fig. 7, pi. 10, fig. 9,12

Material: 2 exemplare turtite dintre care unul incomplet. 
Ambele specimene arată caractere ornamentale asemănătoare: 

coaste mai flexuoase şi mai puţin puternice dec.ît la exemplarele tipice 
ale speciei, bifurcate la exterior de jumătatea flancurilor, în număr de 
circa 14 pe 1/4 tur la exemplarul incomplet şi de 45 pe ultimul tur al 
celuilalt exemplar. Acesta din urmă nu se înc.adrează bine din acest punct 
de vedere în definiţia subspeciei ( după J a c o  b numărul coastelor este 
de 50-55 pe tur), dar se apropie totuşi de aceasta datorită caracterului 
foarte flexuos şi reliefării mai slabe a coastelor. 

ExemplaruHragmentar (I.G. 7 003)6, din colecţia M. Şt e f ă n e s c u, 
a fost recolt8Jt din malul stîng al văii Doftanei, din depozite aparţinînd 
complexului de marne şi gresii calcaroase. Celălalt (I.G. 7 002) provir
din pachetul grezos, micaceu, de la partea superioară a stratelor de PoL. __ 
Vîrtos din V alea Neagră. 

Subspecia este· cunoscută din Franţa (Isere) şi Anglia, în zona 
tardef urcata. 

Leym�riella (Le!'meriella) cf. bogdanovitschi Glazunova 

(pl. I, fig. 7) 

Material: un singur exemplar, recoltat din valea Doftanei, conservat 
ca impresiune în ma.rnă. 

Acesta prezintă cochilia aproape evolută, cu coaste rare ( circa. 
_28 pe ultimul tur), proverse, aproape rectilinii, care îşi reduc înălţimea 
pe mijlocul flancurilor; ultimele coaste de pe turul matur (la o înălţime 
a acestuia de ,7-8 mm) se lăţesc în apropierea de marginea externă 
a flancurilor, căpătînd un aspect vag „tarciefurcat". 

Fig. 1. - Harta răs·Qindirii complexului de marne şi gresii calca
roase în bazinul văii Doftanei şi al văii Tirlungului (după datele 
autorului şi, de la localitatea Trăisteni spre sud, după harta la scara 
1 : 100 OOO a Comilclului geologic). 
Subuniti,tea de Bi·: treea: J, stratele de Sinaia (valanginian-hauteri
vian); :!, complexul superior, cu brecii, al stratelor de Sinab şi 
�tratele de Comarnic (barremian); 3, complexul marno-grezos ruginiu 
(apţian) ; 4, orizontul Teslei (apţian superior-? albian inferior). 
Subunitntca tl� B:.,Jrn : J şi 2 ca mai sus; 5a, stratele de Podu Vîrtos 
(Clansayesian-albi::m inferior) ; .5b, gresii masive (in apţian) ; 6 com
plexul de marne şi gresii calcaroase (stratele de Pîriul l\logo.;atlui) 
(albian inferior); 7, complexul marno-grezos micaceu, cu siderite 
(albian rnperior); 8, vraconian; 9, depozite cuaternare (depozite 
aluviale, proluviale, alunecări de teren, depozite coluviale); F, puncte 
fosilifere; LB, linia de şariaj a subunităţii de Bratocea. 

8 Ibidem, 
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PLANŞA I 

Fig. 2, 3. - Leymeriella (Leymeriella) tardefurcala (d'Orb.); X 1. 
Colecţia M. Ştefănescu (I G. 7 001). Complexul ele marne şi gresii 
c1lcaroase. Valea Doftanei la 2 km nord de confluenţa cu valea 
Paltinului. 
Fig. 4.-Leymeriella (Leymeriella) tardefurcala (d'Orb.); X 1. Colecţia 
E. Avram ( I. G. 7 OOO). Baza complexului de marne şi gresii calca
roase. Valea Tirlungului.
Fig. 5. -Leymeriella (Leymeriella) tarde(urcala densicoslala Spath ; X 1. 
Colecţia M. Ştefănescu (I.G. 7 003). Complexul de mune şi gresii
calcaroase. Valea Doftanei la 2 km nord de confluenţa cu valea
Paltinului.
Fig. 6. -Leymeriella (Leymeriella) l,ude(urc1la d�:nico:;lala Sp1th; 
x 1,35. Colecţia E. Avram (I. G. 7 002). Pachetul grezos de la partea
superioară a stratelor de Podu Vîrtos din Valea Neagră.
Fig. 7. - Leymeriella (Leymeriella) cf. bogdanovilschi Glasunova;
x 1,35. C1Jlecţia E. Avram (I. G. 6 939). C'Jmplexul de marne şi
gresii calcaroase. Valea Doftanei la 2 km nord de confluenţa cu 
valea Paltinului.
Fig. 8. - Leymeriella sp.; X 1. C:>lecţia E. Avram (I. G. 6 997).
Complexul de marne şi gresii calcaro;tse, Valea Cucioai::i. 8a=mulaj. 
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:<'ig. 9,10. - Puzosia sµ.: x 1. Cole ţia E. Avram (I. G. 6 995). Complexul de marne şi gresii 
calcaroase. Valea Cailor. 

:<'ig. 11, 12, 13. - Dnuuil/eiceras sp. : x 1. Colectia E. Avram ( I. G. 6 996). Complexul de marne 
şi gresii calcaroase. Val a Cailor. 
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