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Abstract

On th e  P r e s e n c e  of a H a u t e r i v i a n  F a u n a  in t he  Ce t e a  — 
P l e a ş a  L i m e s t o n e  M a s s i f  ( Gal da  — R î m e ţ i  Zone). The discovery of a 
rich Hauterivian fauna in the Trascău Mts (Cetea — Pleaşa Summit), as well as the microfacies 
point to a reverse sequence beginning with the Hauterivian to the Kimmeridgian in the upper 
part. The reversed position indicates an outlier detached in the course of the Upper Cretaceous 
from the Trascău main ridge, which in turn is overthrust.

Cercetările efectuate în anul 1966 în zona cuprinsă între valea 
Galdei şi şoseaua Aiud—Abrud, au adus o serie de date noi pe care le 
vom expune mai jos.

Stratigrafia culmii Cetea—Pleaşa

în zona Galda—Eîmeţi, la est de creasta principală a munţilor 
Trascău, constituită din calcare, se găseşte o a doua fîşie de calcare orien
tată 1ШЕ — SSW, lungă de 10 km şi lată de 1—2 km. Ea formează o 
culme proeminentă pe care se găsesc vîr’urile Cetea, Prisacă şi Pleaşa. 
La sud de valea Mînăstirii (valea Eîmeţi) la baza abruptului estic al 
acestei culmi, autorii au pus în evidenţă prezenţa unei bogate faune de 
amoniţi, belemniţi, brahiopode, lamelibranhiate şi gasteropode4.

1 Comunicare în şedinţa din 27 ianuarie 1967.
2 Institutul Geologic, Şos. Kiseleff nr. 55. Bucureşti.
3 întreprinderea Geologică de Prospecţiuni, Şos. Kiseleff nr. 2. Bucureşti.
4 Punctul fosilifer a fost descoperit de geologul H. Pur i cei .
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Fauna este cantonată într-un orizont de calcare roşii feruginoase, 
a cărui grosime nu depăşeşte 1 m. Următoarele forme au fost identifi
cate pînă în prezent5 : Duvalia dilatata (В 1 a i n v.), Pseudobelus bipar- 
titus (d’O rb.), Hibolites subfusiformis ( Rasp a ii.), Hibolites cf. jaeu- 
lum (P h ill.), Л . pistilliformis ( B l a i n  v.), Gymatoceras sp., PTiyllo- 
eeras tethys (d’O r b.), Ptychophylloceras semisuleatum (d’O r b.), Phyllo- 
pachyceras rouyanum  (d’O i b.), P. n. sp. gr. P. infundibulum (d’O r b.)? 
Protetragonites quadrisulcatus (d’Orb.),  P. aff. eichwaldi (Kar.), 'Ly- 
toceras striatum (Dr uz.), L. saulcum (Dr uz.), Pictetia vogdti (Kar,),  
Neolissoceras grasianum (d’Orb.), Plesiospitiăiscus ligatus (d’Orb.),  
Valdedorsella renevieri (K a.r.)., У. n. sp. ident., Lyticoceras sp.,. Olco- 
stephanus sp. aff. O. variegatus P a q u i e r, Crioceratites duvalii Lev. ,  
C. sp. gr. C. duvalii L e v., C. villersianum (d’O r b.), G. sp: gr. C. quen- 
stedti— C. binelli, G. nolani elegans (d’Orb.),  C. (Emericiceras) munieri 
(Sar. et Schond. ) ,  Euptychoccras meyrati (O aster. ) ,  Lamellap- 
tyehus seranonis (C o q.), L. angulocostatus (Peters) ,  Terebratula 
moutoniana d’Orb. ,  N ude at a favrei (Kar.),  Terebratulina sp., Moriti- 
clarella lineolate (Phill . ) ,  Lacunosella moutoniana (d’Orb..), Lama- 
ellerhynchia multiformis multiformis (d’Orb.), Pleurotomaria JcaracascM 
P c e 1., Anisoeardia sp.

Această faună de la Faţa Pietrii va fi descrisă în detaliu într-o 
lucrare ulterioară.

Asociaţia formelor citate atestă vîrsta hauteriviană a orizontului 
roşu. Pînă în prezent calcare roşii de această vîrstă nu au fost' semna
late nicăieri pe întreg cuprinsul Munţilor Apuseni.

La Faţa Pietrii, în. abruptul estic al crestei Prisaca, succesiunea 
stratigiafică, cuprinzînd şi orizontul roşu fosilifer, poate fi urmărită 
într-o secţiune bine deschisă pe сса 2E0 m (fig. 1). Se pot separa urmă
toarele orizonturi : (1) mamo-calcare cenuşii verzui şi violacee, diaclazate;
(2) şisturi argilo-marnoase cărămizii ; (3) calcare grezoase, oolitice şi 
marnoase roşii care ccnţin fauna menţionată; (4) calcare pseudobrecioase 
roz şi crem ; (6) calcare cenuşii cu accidente silicioase stratiforme, corn 
stituind masa calcarelor din culmea Cetea-Pleaşa.

în detaliu orizontul fosilifer are la Prisaca constituţia litologică 
reprezentată în figura 2. Spre nord, în Pleaşa, calcarele trec lateral la

6 Pentru determinarea faunei hauteriviene şi studiiil microfacial al calcarelor din ţoală 
regiunea am beneficiat de o largă asistenţă din partea doctoiului D. Pa t r u  l i us  căruia 
îi aducem vii mulţumiri pe această cale.
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marne argiloase violacee şi gresii cenuşii puţin- micacee lipsite de ma- 
crofaună (fig. 3)>

în calcarele cenuşii cu accidente silicioase, care stau peste depo
zitele hauteriviene, nu a fost întîlnită macrofaună. Studiul microfacial

Fig. 1. — Secţiune în versantul estic al crestei Prisaca.
1, marnocalcare cenuşii verzui şi violacee ; 2, şisturi argilomarnoase cărămizii ; 3. 
calcare roşii cu faună bauteriviană, in parte nisipoase, sau bogat oolitice ; feruginoase, 
sau fine mamoase ; 4, calcare pseudobrecloase roz şi crem ; 5, calcare cenuşii ; 

6, conglomerate poligene cenuşii.

Coupe géologique dans le versant oriental de la crête de Prisaca.
1, marnO'Calcaires gris verdâtre et violacés ; 2, schistes argilomarneux briques ;
3, calcaires rouges à faune bauterivienne, partiellement sableux, ou abondant en 
oolithes ferrugineux, ou fins, marneux; 4, calcaires pséudobrécheux rose et crème; 

5, calcaires gris; 6 ,'conglomérats poligènes gris.

Fig. 2. — Detaliu în orizontul fosilifer.
8 a. — calcare grezoase roşii cu Protetraqonites quadrisulcatus, Ptychophylloceras senti- 
sulcatum, Phyllopachyceras rouyanum, Lytoceras striatum, Olcostephanus variegatus• 

Neolissoceras grassianum etc.
3 b. — calcare oolitice roşii cu lytoceras saulcum ; 3 c. — calcare maxnoase fine eu 

Terebratula moutoniana, Lacunosella moutoniana şi belemnit-i.

Détail dans l’horizon fossilifère.
8 a. — calcaires gréseux rouges à Protelragonites quadrisulcatus, Ptychophylloceras 
semisulcatum, Phyllopachyceras rouyanum, Lytoceras striatum, Olcostephanus variega. 

tus, Neolissoceras grassianum etc.
3 b. — calcaires oolithiques rouges à Lytoceras saulcum ; 3 c . — calcaires marneux 

fins à Terebratula moutoniana, Lacunosella moutoniana et bélemnites.

Fig. 3. — Poziţia stratigrafică, variaţia de 
faciès şi corelarea depozitelor liauteriviene 

din sectoarele Prisaca şi Pleaşa.
1, mamocalcare cenuşii verzui şi violacee; 2, şisturi argi- 
lo-marnoase cărămizii ; 3, orizontul roşu .fosilifer,'m am e 
argiloase şi gresii cenuşii micafere ; 4. calcare pseudobre- 
cioase roz şi crem; 5, calcare cenuşii cu accidente silicioase.

Position stratigraphique, variation du faciès et 
corrélation des dépôts hauteriviens du secteur 

de Prisaca et de Pleaşa.
1, marnocalcâires gris verdâtre et violacés; 2, schistes 
argilo-marneux briques ; 3, horizon rouge fossilifère ; marnes 
argileux et grès gris mic9fères ; 4, calcaires pseudobrécheux 

rose et crème ; 5, calcaires gris à accidents siliceux. ■■

1—T>r

tШ

Г~ ®_, I , 
I- I , I- -r

15 -  C. 37
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al succesiunii din versantul estic al culmii Cetea-Pleaşa a pus însă în 
evidenţă o bogată microfaună, din care am consemnat în iig. 4 doar for
mele caracteristice care permit orizontarea stivei de calcare. Se constată

Kimmeridgian _ y  
Tïtfmnian inf

5иР---Г 1 ~ A

y __ fragmente бе сппо/бе ce amintesc de g. Saccocoma
Troct.oHina elongataj. alpina/Leup/
Calpione/la alpina Lounzjrochollina elongate Цеир)ITthonian " " * Çalpionel

terminal _ Т ~ | ^ У Г  J-3/pina
Berriasian Д у  *

Hedberqélla so.

Fig. 4. — Succesiunea stratigrafică a depozitelor jurasice-cretacice de la 
Faţa Pictrii (constituţia litologică ca în fig. 1).

Succession strati graphique des dépôts jurassiques-crétacés de Faţa 
Pietrii (constitution lithologique comme dans la fig. 1).

astfel o succesiune inversă de la Hauterivian (în bază) la Kimmeridgian 
(lajpartea superioară).

Fig. 5. — Secţiune în creasta Prisaca.
1, Hauterivian.; 2, Valanginian; 3. Berriasian; 4, Tithonic 
terminal; 5. Tithonic superior + inferior; 6, Kimmeridgian.

Coupe géologique à travers la crête de Prisaca.
1, Hauterivien; 2. Valanginien; 3, Berriassien; 4, Titho- 

nien terminal ;5, Tithonien supérieur et inférieur ;
6. Kimméridgéen.

Poziţia inversă a calcarelor din culmea Cetea-Pleaşa este evidentă 
şi în versantul ei vestic unde însă, după conţinutul microfaunistic, cal
carele reprezintă numai intervalul Kimmeridgian-Tithonic terminal (fig. 6).



5 DABI DE SEAMA ALE ŞEDINŢELOR 227

Poziţia inversă a calcarelor din culmea Oetea-Pleaşa ridică pro
blema structurii geologice de ansamblu a zonei Galda—Eîmeţi, fapt 
pentru care prezentăm mai jos stratigrafia acestui teritoriu.

Stratigrafia formaţiunilor din zona Galda—Rime ţi

în zona Galda—Eîmeţi fundamentul cristalin suportă o succesiune 
de depozite jurasice şi cretacice cu formaţiuni eruptive asociate şi al cărui 
ansamblu constituie umplutura unei fose cu evoluţie tipic eugeosinclinală 
de la vulcanite bazice şi depozite eupelagice şi de prefliş la depozite de 
fliş grosier conglomeratic (M. B l e a h u  şi M. D i m i a n ,  1966).

Fundamentul este alcătuit din şisturi şi calcare cristaline aparţi- 
nînd seriei de Baia de Arieş, peste care se aştern local conglomerate cuar- 
ţoase violacee atribuite Permianului.

în suita de depozite din îosa menţionată se disting patru forma
ţiuni : (1) o formaţiune mixtă vulcanogen-sedimentară, (2) o formaţiune de 
wildflysch. cenuşie, (3) o formaţiune de wildflysch violacee şi (4) stratele 
de Eîmeţi.

(1) Formaţiunea mixtă vulcanogen-sedimentară este alcătuită din 
marnocalcare cenuşii-verzui şi violacee (strate cu Aptychus), gresii cenuşii, 
calcare grezoase brune, silicifiate, cărora li se asociază curgeri şi pixo- 
clastite bazaltice (fig. 6). Stratele cu Aptychus sînt atribuite Neocorma
nului de M. 1 1 i e (1932) în urma unui inventar al cefalopodelor. Bazat 
pe studiul microfaunistic M. L u p u (1964) le consideră apoi ca aparţi- 
nînd intervalului Tithonic—Hauterivian. Datele microfaciale pe care le

+- -f- + + *

+ + + +
+ + + -+■ +

Fig. 6. — Alcătuirea litologică a formaţiunii mixte.
1, bazalte şi porfirite ; 2, gresii cenuşii şi calcare grezoase silicifiate ; 3. marnocalcare 

cenuşii verzui şi violacee (strate cu Aptychus).
Constitution lithologique de la formation mixte.

1, basaltes'et porphy rites ; 2,’ grès gris et calcaires gréseux silicifiés; 3. marnocalcaires 
gris verdâtre et violacés (couches à Aptychus).

deţinem confirmă părerea Ini M. L u p u  asupra vârstei stratelor cu 
Aptychus, dar cartarea detaliată a formaţiunii mixte a pus în evidenţă 
relaţia strînsă dintre aceste strate şi restul rocilor semnalate. Din acest 
motiv considerăm ca aparţinînd Jurasicului superior şi ÎTeocomianului
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tot ansamblul de roci eruptive bazice care jalonează la est creasta cal- 
caroasă principală a Trascăului şi pe care M. L u p u le-a atribuit parte 
Jurasicului superior şi parte unui interval stratigrafie mai vechi.

(2) Peste formaţiunea mixtă se dezvoltă formaţiunea de Wildflysch 
cenuşie la alcătuirea căruia participă gresii cenuşii, şisturi argiloase, 
calcarenite, şisturi marnoase negre, conglomerate negre cuarţoase şi con
glomerate tiloide cu blocuri abundente de calcare. Prezenţa curgerilor 
şi a piroclastitelor bazaltice, interstratificate în aceste depozite dovedesc 
continuarea erupţiunilor bazice în timpul Barremian-Apţianului. Judecînd 
după microfaciesul lor, olistolitele de calcare prinse în acest Wildflysch 
aparţin atît Jurasicului superior cît şi Cretacicului inferior. Pentru vîrsta 
neojurasică pledează conţinutul microfaunistic al olistolitelor din Cheile 
Gălzii şi Dealul Boianului (Favreiva salevrensis P a f i j a s), Trocholina 
alpina ( L e up.), Baccinella irregularis Bad. ,  Conicospirillina basi- 
lensis Mo eh.), iar pentru vîrsta eocretacică pledează prezenţa Orbito- 
linidelor din dealul Gălzii.

în ce priveşte vîrsta calcarelor din Pietrele Cetii ( H e r b i c h ,  
1866) prezenţa unor granule de cuarţ rulat într-o masă aparent uniformă, 
lasă de presupus că aceste calcare sînt remaniate.

Formaţiunea de Wildflysch cenuşie este lipsită de macrofaună şi 
nici microfaună nu a fost pusă pînă acum în evidenţă. Singurele elemente 
oferind o indicaţie cu-privire la vîrstă au fost identificate în calcarenite. 
Este vorba de Orbitolinide, foraminifere bentonice cu test gros şi brio- 
zoare (valea Iepii şi pîrîiil Draşcului). Microfaciesul în ansamblu pledează 
pentru o vîrstă barremian-apţiană. Aceeaşi vîrstă este indicată şi de con
ţinutul palinologic al unei probe colectate în valea Porcarilor (afluent 
al văii Galda)6.

în vestul regiunii depozitele barremian-apţiene îmbracă un facies 
de fliş (şisturi cenuşii, gresii şi rare conglomerate).

(3) Peste formaţiunea de Wildflysch cenuşie urmează o formaţiune 
ie Wildflysch de culoare predominant violacee, în cadrul căreia am 
distins două orizonturi : (a) în bază gresii verzui fin micacee asociate 
эй şisturi violacee satinate care la partea superioară trec spre sud-vest 
[a gresii cenuşii micafere alternînd cu şisturi argilo-maînoase cenuşii ; 
(b) marne argiloase şi grezoase violacee şi verzui cu rare intercalaţii dé,

6_ Proba a fost analizată în laboratorul întreprinderii Geologice de Prospecţiuni de către 
S o f i ă L i i ţ ă .
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calcarenite (seria vărgată). De menţionat în orizontul inferior din valea 
Galda conglomerate tiloide şi olistolite de calcare iar.în seria vărgată 
din valea Mînăstirii tufuri bazice interstratificate.

Orizontul inferior este sărac în microfaună, în schimb seria vărgată 
este bogată şi cuprinde asociaţii caracteristice pentru Apţianul superior— 
Albianul inferior şi pentru Albianul mediu :

Saeeamina lathrami T a p p a n 
Haplophragmoides gigas minor N a u s s 

Apţian superior— Bathysiphon vitta N a u s s 
Albian inferior Bhabdammina discreta B r a d у

Trochammina cf. callima L o e b l i c h ş i  T â p p a n  
Saccamina sp.

Beophax minuta T a p p a n 
Iiormosina om lum  (G r z y b.)
JDendrophyra exeelsa G r z y b.

Albian mediu Bathysiphon brosgei T a p p a n
Pelosina lagenoiăes 0 r e s p i n 
Thalmannammina sp.
Glpmospirella gaultina (Berth.)

Formaţiunea descrisă mai sus a fost semnalată de M. 1 1 i e (1950) 
care o atribuie Albianülui, dar autorul menţionat distinge trei orizonturi 
pe care nu le-am putut identifica în regiunea studiată de noi. Caracterul 
de Wildflysch al acestei formaţiuni a fost recunoscut dë M. B le  ahn  
şi M. D i m i a n  (1961) care ulterior îi atribuie pe baze micropaleon- 
tologice vîrsta Apţian superior—Albian inferior (1966) denumind-o tot
odată stratele de Meteş.

(4) Transgreşiv şi discordant peste formaţiunea de Wildflysch 
albiană se dispun depozite cretacice superioare — strate de Bîmeţi — alcă
tuite din ritmuri ternare (conglomerate, gresii, şisturi) şi ritmuri binare 
(gresii, şisturi) cu aspect general de fliş. Conglomeratele ajung uneori 
să domine dezvoltîndu-se ca lentile în masa flişului. în baza seriei neo- 
cretacice gemnalăm intercalaţii de tufuri bazice.

ч probele micropaleontologice au fost analizate în Laboratorul întreprinderii Geologice 
de Prospecţiuni de Ma r i a  T. ocor j es cu,  V' ioricai  C o s m a  şi A n a - M a r i a  
P i 1 i u ţ ă, cărora le aducem mulţumiri pe această cale.
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Din depozitele descrise am colectat exemplare fragmentare de ino- 
cerami având pînă la 10 cm lungime (pîrîul Cicului), precum şi o impre- 
siune fragmentară de amonit, de talie relativ mare (pîrîul Hincului).

Analiza micropaleontologică a unor intercalaţii şistoase pune în 
evidenţă următoarele asociaţii : Eedbergella planispira (T a p p a n), И . 
delrioensis (C a r s e у), H. brittonensis L o e b l i c h  et T a p p a n ,  
Praeglobotruncana helvetica posthelvetica H a n s l i k o w a ,  P . stephani 
(Gr a n d.), P. scheneegansi S i g a 1, Globotruncana angusticarenata Gând.  
asociaţie care indică prezenţa Turonianului mediu.

Globigerina triloculinoiăes P l u m m e r ,  G. Unaperta F i n l a y  
indică Danian-Paleocenul.

Bazaţi pe aceste date paleontologice atribuim stratele de Brîmeţi 
în ansamblu Cretacicului superior (Cenomanian-Danian) fără a exclude 
posibilitatea ca aceste strate să se ridice pînă în Paleocen. Din cauza 
uniformităţii aspectului litofacial nu am putut separa deocamdată dife
ritele etaje ale Cretacicului superior şi nici nu am putut sesiza în teren 
eventualele discordanţe.

în partea de sud-est a regiunii discordant peste depozitele creta- 
cice, se dispun depozite neogene constituite din calcare cu Lithothamnium 
(tip Leitha), gresii tufacee şi marne argiloase cenuşii-albăstrui, conţinând 
o bogată faună tortoniană, precum şi pietrişuri grosiere asociate cu nisi
puri fine, atribuite de M. 1 1 i e (1932) Pliocenului.

Raporturile strati grafice şi tectonice între depozitele culmii Cetea—Pleaşa 
şi formaţiunile înconjurătoare

Calcarele din culmea Cetea-Pleaşa iau contact pe latura de est cu 
stratele de Bîmeţi, iar pe latura de vest parţial cu aceleaşi strate, dar 
şi cu flişul barremian-apţian şi cu stratele cu Aptychus.

După cum am arătat mai sus, termenii cuprinşi în creasta çalca- 
roasă Cetea-Pleaşa, ocupă intervalul Kimmeridgian—Hauterivian iar stra
tele cu Aptychus intervalul Tithonic—Hauterivian. Schiţa din fig. 7 pre
zintă celé două faciesuri diferite, care la sud de cătunul Tecşeşti se supra
pun, stratele cu Aptychus suportând anormal calcarele din culmea Cetea- 
Pleaşa.

Pe. toate- laturile culmii Cetea-Pleaşa depozitele cretacice plonjează 
sub oalcare. în plus aspectul general al conturului calcarelor este cel al
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nnni sinclinal, cu îngustarea pe văi şi lăţirea pe creste. Dacă adăugăm 
la aceste observaţii faptul că succesiunea termenilor din creasta calea- 
roasă este inversă, apare evidentă poziţia alohtonă a acesteia.

Fig. 7. — Faciesuri siricron-heteropice ale depozi
telor neojurasice-eocretacice îti zona Prisaca'— 

Valea Uzii.
A) zona vestică, numai strate cu Avtychua ; B ) , zona estică, vezi 

succesiunea din fig. 1.
1, Kimmeridgian ; 2, Tltbonic ; 3, Berriasian; 4, Vaîanginian ;

5, Hauterivian.

Faciès synchrono-héteVopiques des dépôts néoju- 
rassiques-éocrétacés dans la zone de 'Prisaca— 

Valea Uzij.
A) zone occidentale, uniauement des couches à Avlvchus ; B> 

zone orientale, voir succession de la fig. 1.
1, Kimméridgéen ; 2, Tithonlen ; 3, Berriassien; 4, Yalanginien;

6, Hauterivien.

Preçizînd caracterul alobton al masei de calcare din. culmea Cetea— 
Prisaca—Pleaşa, se ridică problema teritoriului de origine, a mecanis
mului şi a timpului de punere în loc al acestei mase.

La 2—3 km vest de culmea menţionată se găseşte a doua masă. 
de calcare, ce formează creasta principală a masivului Trascău, consti
tuită din calcare cenuşii cu accidente silicioase stratiforme. Din datele 
pe care le deţinem piuă în prezent nu ştim dacă aici, în afară de Tithonic 
{Ptygmatis sp. recoltat din taluzul şoselei Aiud—Abrud) este cuprins şi 
Eocretacieul. Masa mare de calcare vine în contact pe latura de est cu 
formaţiunea mixtă vulcanogen-sedimentară de vârstă neojurasic-eocreta- 
cică. Se constată aşadar şi aici o superpoziţie de. faciesuri sincrone şi hete- 
ropice, cel puţin în. ce priveşte depozitele neojurasice. Aceste raporturi, 
cît şi conturul festonat al calcarelor (în special la. izvoarele văii Cetea) 
pun în evidenţă poziţia tectonică a .masei de calcare din creasta Tras- 
căului, fapt pentru eare am trasat, pe hartă linia de încălecare la baza 
calcarelor şi nu la baza formaţiunii mixte vulcanogen-sedimentare, astfel 
cum au făcut auţorii anteriori, în. această regiune (M. 1.1 i e, 1932).

încălecarea pe marginea estică a calcarelor din creasta principală 
ca şi poziţia alohtonă a culmii Cetea-Pleaşa ne îndreptăţeşte să consi
derăm că cele două mase au făcut cîndva corp comun, în sensul că cea 
din urmă s-a desprins din creasta Trascăului deplasîhdu-se gravitaţional, 
Mecanismul détaliat al punerii în loc al calcarelor din culmea Cetea-Pleâşa

vf Prisaca 
в
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nud. putem preciza pînă nu vom efectua cercetarea de detaliu à calca
relor din culmea Trascăului pentru a vedea dacă ele sînt în poziţie nor
mală sau răsturnată. în cazul în care èle se vor dovedi a avea ô poziţie 
normală, calcarele din culmea Cetea-Pleaşa reprezintă un mare olistolit 
mobilizat în timp ce se efectua şi încălecarea calcarelor din creasta Tras
căului peste formaţiunea mixtă vulcanogen-sedimentară. în cazul în 
care şi calcarele din Trascău se vor dovedi însă a. avea o poziţie inversă, 
atunci trebuie să ne imaginăm o mare pînză de supracutare din care s-a 
păstrat flancul invers. Această din urmă eventualitate apare, mai puţin 
probabilă dacă se ţine seama de caracterul de obicei rigid al unei mase 
compacte de calcare.

Punerea în loc a masei alohtone din Cetea-Pleaşa poate fi dedusă 
din vîrsta termenului celui mai nou al flişului subjacent. în muntele 
Pleaşa acesta are o vîrstă presupusă cenomaniană întrucît reprezintă 
partea inferioară a straţelor de Bîmeţi, dar după cum ăm arătat, neavînd 
criterii de separare a etajelor cuprinse în stratele de Bîmeţi, s-ar putea 
ca el să fie şi mai tînăr. Mai este de remarcat că pe calcarele din muntele 
Prisaca se găsesc conglomerate de tipul celor din stratele de Bîmeţi ceea 
ce arată că în cadrul acestor strate există o discordanţă. Este posibil 
deci ca punerea în loc a masei de calcare să fi avut loc după Cenomanian 
probabil în faza mediteraneană sau subhercinică.

Concluzii

în punctul Faţa Pietrii a fost identificată una dintre cele mai bogate 
faune hauteriviene din ţara noastră.

Este semnalată pentru prima oară, în regiunea munţilor Trascău, 
o continuitate de sedimentare de la Kimmeridgian la Hauterivian în 
faciesul calcaros din culmea Cetea-Pleaşa.

„Formaţiunea mixtă” vulcanogen-sedimentară (reprezintă o aso
ciaţie între depozite sedimentare în faciesul stratelor cu Apychus şi roci 
bazice efuzive), dezvoltată la est de creasta principală a Trascăului, are 
o, vîrstă comprehensivă de la Tithonic la Hauterivian.

Calcarele olistolitelor din zona Galda—Cetea—Geomal nu sînt 
numai jurâsice ci şi cretacic-inferioare (urgoniene).

Pe bâze paleontologice au fost deosebite depozite barremian-apţiehe, 
âpţian superior—albiene şi cretacic superioare (Cenomanian—Senoniah _  
Danian).



PLAÎTŞA I



Fig. 1. — C rioceraiites (E m eric icera s) m u n ie ri (Sar.  et S c h o n  d.). 
Fig. 2. — P rotetra g on ites quadrisulcatus (d'O г b.).
Fig. 3. — O lcostephanus sp. aff. O. variegatus Pa qui er.
Fig. 4. — C rioceraiites d u va iii Lev.
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Referitor la succesiunea depozitelor albiene, menţionăm lipsa părţii 
superioare, a acestora, respectiv stratele de Pîrînl Izvorului (dezvoltate 
în zonă Abrud—Buceş).

Datele paleontologice, pun în evidenţă succesiunea inversă a depo
zitelor ce alcătuiesc culmea Cetea-Pleaşa-.

Calcarele din creasta mai sus menţionată constituie un lambou 
care se dispune peste stratele cu Aptyehus, Barremian—Apţian şi termeni 
inferiori ai depozitelor neocretacice.

Calcarele din creasta principală a Trascăului încalecă spre est peste 
„formaţiunea mixtă55 vulcanogen-sedimentară.

Eruptivismul bazic a continuat şi în timpul sedimentării depozi
telor barremian-apţiene, produsele erupţiunilor bazice — curgeri de ba- 
zalte, piroclastite — apărînd intercalate între depozitele respective ; în 
Albian şi Cenomanian ( ?) intensitatea eruptivismului scade, depozitele 
sedimentare alternînd cu tufuri bazice slab dezvoltate.
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LA PEÉSENCE D’UNE FAUNE HAUTEEIVIENNE DANS LE 
MASSIF CALCAIEE DE CETEA-PLEAŞA, DE LA ZONE DE

GALDA—EÎMEŢI
PAR

S. BORDEA, JOSEFINA BORDEA, V. GEORGESCU, GH. MANTEA, R. PURICEL

(Eésnmé)

Les auteurs y présentent les résultats des recherches effectuées 
dans la zone comprise entre Yalea Galda et la chaussée Aiud—Abrud.

Stratigraphie de la crête de Cetea—Pleaşa. À Pest de la crête de 
Trascău se trouve une bande de calcaires orientée ШТЕ — SSW, longue 
de 10 km et large d’environ 1 km, dont les points culminants sont au N 
le sommet Pleaşa et au S le sommet Cetea. Dans le versant oriental de 
cette crête les auteurs relèvent la présence d’une des plus riches faunes 
hauteriviennes de la Roumanie. Cette faune attesté l’âge hauterivien 
de l’horizon à calcaires rouges ferrugineux dans lequel elle est cantonnée. 
Elle comporte des : ammonites, bélemnites, brachiopodes, laméllibranches 
et gastéropodes.

L’étude microfaciale effectuée sur des échantillons prélevés des 
versants oriental et occidental 'de la crête de Pleaşa—Cetea met en évi
dence une succession inverse, poursuivable à partir du Hauterivien (çn 
base) jusqu’au Kimméridgien (à la partie supérieure). En vertu de ces 
données, les auteurs mentionnent la continuité de sédimentation de l’Haur 
terivien au Kimméridgien dans le faciès calcaire de la crête de Pleaşa— 
Cetea.

La position inverse des calcaires de. la crête de Pleaşa—Cetea, sou
lève le problème de la structure géologique de la zone de Galda—Bîmeţi.
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Stratigraphie des formations de la ligne de Galda—Rîmeţi. Le sou
bassement constitué par des schistes et des calcaires cristallins appartient 
à la série de Baia de Arieş ; il supporte localement des conglomérats 
quartzeux violacés permiens.

(1) La formation mixte volcanogène—sédimentaire est constituée 
par des marnocalcaires gris verdâtre et violacés (couches à Aptyehus) 
grès sombres, calcaires gréseaux bruns, silicifiés, associés aux pyroclas- 
tites et aux coulées basiques.

Les données microfaciales confèrent aux couches à Aptyehus un 
âge compréhensif tithonique-hauterivien, âge accordé de même aux 
roches éruptives basiques auxquelles ces roches sont intimement associées.

(2) La formation mixte supporte la formation de Wildflysch sombre, 
constituée par des grès sombres, schistes argileux, càlcarénites, schistes 
marneux, conglomérats quartzeux et conglomérats tilloïdes à blocs de 
calcaires. Le microfaciès des olistolithes calcaires engagés dans ce Wild
flysch, plaide en faveur d’un âge jurassique supérieur et crétacé inférieur. 
La continuation des éruptions basiques, au cours du Barrémien—Aptien, 
est prouvée par la présence des écoulements et des pyroclastites inter
stratifiées de ces dépôts. Les Orbitoliriidées des calcarénites indiquent 
l’âge de la formation du Wildflysch sombre.

(3) La formation de Wildflysch sombre est surmontée par la for
mation de Wildflysch de couleur essentiellement violacée, avec un horizon 
inférieur constitué de grès verdâtres et de schistes (avec des passes laté
rales vers des grès et des schistes sombres) et un horizon supérieur con
stitué par des marnes argileuses violacées à rares intercalations de cal
carénites. Dans ce dernier horizon apparaissent des intercalations de 
tufs basiques.

L’horizon supérieur comporte une microfaune abondante qui com
prend des associations caractéristiques à l’Aptien supérieur—Albien infé
rieur, ainsi qu’à l’Albien moyen.

(4) Les dépôts du Crétacé supérieur — couches de Bîmeţi — repo
sent transgressivement et en discordance sur la formation de Wildflysch 
albien. À la constitution de la série néocrétacée participent les conglo
mérats, grès, schistes (rythmes ternaires) ou grès, schistes (rythmes bi
naires) ; èn base de cette série sont à mentionner des intercalations de 
tufs basiques.

Ces dépôts comportent des fragments d’inocérames de grande taüle 
et une impression d’ammonites. Les échantillons mieropaléontologiques
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recueillis indiquent des associations rencontrées au Tortonien moyen et 
au Danien—-Paléocène.

En vertu des données paléontôlogiques, les auteurs accordent aux 
couches de Bîmeţi l’âge crétacé supérieur (Cénomanien—Danien).

En discordance sur les dépôts crétacés reposent des dépôts torto- 
niens calcaires et des graviers pliocènes.

Rapports stratigraphiques et tectoniques entre les dépôts de la 
erête de Cetea—Pleaşa et les formations environnantes. Les calcaires de 
la crête de Pleaşa—Cetea (Kimméridgien—Hauterivien) reposent anor
malement sur les couches à Aptychus (Tithonique—Hauterivien).

La succession inverse des termes de la crête de Pleaşa—Cetea, le 
contour de synclinal des calcaires, ainsi que le plongement des dépôts 
crétacés en dessous des calcaires plaident en faveur d’une position alloch- 
tone de ces derniers.

À l’ouest de la crête de Pleaşa—Cetea şe trouve la masse des cal
caires du massif de Trascău qui nous a livré Ptygmatis sp. (Tithonique). 
Les calcaires du massif de Trascău, vers l’E, prennent contact avec la 
formation mixte. On y constate là aussi une superposition de deux faciès 
synchrones et hétéropique. De plus le contour festonné des calcaires 
suggèrent une position tectonique de la masse des calcaires.

Le charriage vers ГЕ des calcaires du massif de Trascău ainsi que 
la position allochtone de la crête de Cetea—Pleaşa autorisent les auteurs 
de considérer que les deux masses de calcaires ont fait jadis corps com
mun, la dernière se décrochant de la crête de Trascău.

On ne peut donc pas entamer des discussions sur le mécanisme de 
la mise en place des calcaires de la crête de Cetea—Pleaşa qu’après une 
étude minutieuse de la crête de Trascău.

La mise en place de la masse allochtone de Cetea—Pleaşa se déduit 
de l’âge du flysch sous-jacent supposé cénomanien. Les conglomérats 
reposant sur les calcaires du sommet Prisaca indiquent l’existence d’une 
discordance au sein des couches de Bîmeţi. Il est pourtant possible que 
la mise en place des calcaires ait eu lieu au cours de la phase méditérra- 
néenne ou subhercynienne.
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EXPLICATION DE LA PLANCHE

Carte géologique de la zone de Gal da de Sus —Rîmeţi.
I, Zone de la crête de Cetea — Prisaca —Pleaşa et crete de Trascău :
1, Yalanginien—Hauterivien (calcaires fossilifères à H ed b erg ella  in fra creta ccea); 2,

Berriassien (calcaires à T in tin op sella  carpathica) ; 3, Kimméridgien—Tithonique (calcaires gris 
à S a ccocom a , C a lp ion ella  a lp in a , T roch am in a  elongata). II, Zone de Tecşeşti—Cetea : 4, Aptien 
supérieur—Albien inférieur (Wildflysch violacé a, grès sombres ; b, olistolithes calcaires ; 
c, tufs basiques) ; 5, Barrémien—Aptien inférieur CWildflyscli sombre : a, olistolithes calcai
res ; b, basaltes); 6, Kimméridgien —Hauterivien (formation mixte: a, couches à A p t y c h u s ;  

b, basaltes ; c, grès silicific's) ; 7, Permien (conglomérats quartzeux) ; 8, Cristallin (série de Baia 
de Arieş — schistes séricitcux et calcaires cristallins) ; 9, Quaternaire (a, éboulements ; b, cône 
de déjection; c, plaine alluviale); 10, Pliocène (graviers et sables); 11, Tortonien (calcaires 
à L ith o th a m n iu m , marnes, tufs, microconglomérats); 12, banatites (andésites); 13, Cénoma
nien— Danien (couches de Rîmeţi : alternance de grès, schistes, conglomérats polygènes : a, 
tufs ; b, olistolithes calcaires) ; 14, faille. 15, ligne de chevauchement ; 16, point fossilifère; 
17, coupe géologique;

Coupe géologique dans la région des sommets de Tarcàu et Cetea.
I, Zone de la crete de Cetea—Prisaca —Pleaşa et crête de Trascău :
1, Berriassien —Hauterivien ; 2, Kimméridgien—Tithonique. Il, Zone de Tecşeşti— 

Cetea; 3, Aptien supérieur—Albien inférieur; 4, Barrémien—Aptien inférieur; 5, Kimmérid- 
gien—Hauterivien ; 6, Cristallin; 7, Tortonien; 8, Banatites; 9, Cénomanien —Danien.
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