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FORMAŢIUNEA VENDIANULUI
DIN REGIUNEA CENTRALĂ A BAZINULUI r. NISTRU

Valerian CIOBOTARU
Catedra Ştiinţe ale Solului, Geologie şi Geografi e

The present article is dedicated to the Moldovan geologist Petru Bucatciuc, who during a couple of years was seriously 
engaged in studying the stratigraphic differentiation of the terigen formations of the Vendian age that are placed in the 
North region of Republic of Moldova.  

In this material, based on the stratigraphic scheme developed in 1983 by the Ukrainian Institute of Geology and approved 
in 1986 by the Regional Stratigraphic Committee from Ukraine, the Vendian strata is brought into attention that was surfaced 
by the geological mapping drillings of the deep formations present in the Central region of the Nistru River Area.   

Cuvertura din regiunea de nord-est a Interfl uviului Nistru-Prut este alcătuită din mai multe strate comple-
xe, aşezate aproape orizontal. Din punct de vedere geocronologic, al compoziţiei litologice, al condiţiilor de 
sedimentare şi proceselor diagenetice, în cuvertura pantei de sud-vest a Platformei Europene de Est se disting 
patru formaţiuni de roci sedimentare: Formaţiunea Vendianului, Formaţiunea Ordovico-Siluriană, Formaţiu-
nea Cretacică şi Formaţiunea Neogenă.

Schema stratigrafi că a vendianului (AGeoM, Bukatciuk, 1982) [1], de care şi în prezent se folosesc 
majoritatea geologilor din Republica Moldova, este alcătuită fără a se ţine cont de specifi cul litofacial, 
care există în stratifi cările de aceeaşi vârstă. Din această cauză, pentru realizarea cartării Formaţiunii 
vendianului este mult mai raţional a utiliza o altă schemă, elaborată de Institutul Geologic al Ucrainei 
(Velikanov, 1983) [2]. La baza elaborării schemei au fost luate rocile de vârstă vendiană din regiunea 
Podoliei, ale căror strate pot fi  observate în numeroasele afl orimente din zonă. Prin comparaţii directe s-a 
demonstrat că secţiunea geologică Podoliană este stratotipică practic pentru toate formaţiunile vendia-
nului, deschise în diferite regiuni ale Platformei Europene de Est [3]. Stratele de vârstă vendiană, afl ate 
în deschidere naturală în regiunea de nord a Republicii Moldova sau deschise de forajele de cartare a 
formaţiunilor geologice, prezintă un fragment de sud-est al Vendianului Podolian şi, în mod fi resc, sche-
ma stratigrafi că a geologilor ucraineni poate fi  aplicată, fără admiteri sau construcţii suplimentare, şi în 
condiţiile bazinului r. Nistru.

Stratele vendianului din secţiunea Podoliană sunt cercetate detailat din punct de vedere paleontologic. În 
rocile terigene din formaţiunea respectivă au fost descoperite resturi ale organismelor multicelulare lipsite de 
schelet, resturi de microfl oră specifi că – vendotenide, câteva specii de microfi tofosilii.

Formaţiunea vendianului este diferenţiată în serii, seriile – în formaţiuni, iar formaţiunile – în strate (Tab.1).
Majoritatea stratelor pot fi  cercetate, aproape sub toate aspectele, fi e în afl orimentele din nordul republicii, 

fi e în carotele forajelor de cartare, săpate în zonele acoperite cu formaţiuni paleozoice sau neozoice.
În cadrul regiunii centrale a bazinului r. Nistru rocile de vârstă vendiană sunt acoperite de strate ordoviciene 

şi siluriene şi de formaţiunile mezozoicului (stratele cretacicului).
Stratele complexului litologic vendian sunt aşezate aproape orizontal, unghiul de înclinare faţă de orizont 

nu depăşeşte 1°. Orientarea generală a înclinării este de 210-220°, iar cel mai frecvent unghi de afundare a 
stratelor, defi nit în baza forajelor, variază între 30- 40′.

1. Seria Volânsk
În schema stratigrafi că elaborată de geologul moldovean Bukatciuk (1982) Seria Volânsk este alcătuită din 

două unităţi stratigrafi ce locale, Formaţiunea Soroca şi Formaţiunea Camenca. În schemele mai recente Seria 
Volânsk este constituită din Formaţiunea Camenca şi Stratele Soroca aşezate în zăcământ la baza seriei.

Formaţiunea Camenca1.1  (Vkm)
Formaţiunea Camenca este constituită din paleobazalte şi un strat de microconglomerate şi conglomerate 

(Stratele Soroca). 

1.1.a) Stratele Soroca
De obicei, rocile bazale de Soroca nu formează o unitate structurală integră. Pe alocuri, paleobazaltele For-

maţiunii Camenca sunt aşezate în zăcământ imediat pe suprafaţa fundamentului cristalin. Grosimea Stratelor 
Soroca variază de la 0,4 m până la 6,5 m. Rocile variază după compoziţie, sunt constituite dintr-un material 
detric neselectat şi sunt prezentate de conglomerate, conglomerato-brecii, microconglomerate, gresii grosiere 
şi gresii. Materialul detric este prezentat de granule slab rotunjite ale rocilor cristaline din fundament – cuarţi-
te, feldspaţi potasici şi solzi de biotit, cimentate cu argilite sau argilite nisipoase de o culoare specifi că brună. 
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Volumul cimentului prevalează (depăşeşte 50% din volum), din care cauză majoritatea rocilor din Stratele 
Soroca au aceeaşi culoare brună.

Gresiile de arcoză şi microconglomeratele cu gresiile grosiere, care pot fi  întâlnite în componenţa stratelor 
bazale ale Formaţiunii Camenca, sunt roci masive, dure, de o culoare cenuşiu-verzuie sau roz-cenuşie. În 
secţiunile microscopice gresiile formaţiunii au structuri arenitice şi sunt alcătuite din plagioclaze (până la 50-
60%), feldspat potasic (până la 15%), cuarţ (între 25 şi 35%), ciment şi granule de roci ale fundamentului.

În materialul clastic predomină formele semirotunjite sau colţuroase, iar dimensiunile granulelor variază 
între 10-15 mm (microconglomerate), 1,0-0,1 mm (gresii) şi < 0,1 mm (argilite nisipoase). Cimentul are o po-
rozitate înaltă şi este de o compoziţie caolinit-hidromicacee, caolinit-clorit-hidromicacee sau caolinitică. Din 
mineralele accesorii sunt prezente mici granule de granat, zircon, monazit, apatit şi titanomagnetit.

Este de menţionat că rocile Stratelor Soroca au o radioactivitate specifi că relativ înaltă (30-35 mkr/oră).
Resturi organice în stratele bazale ale Formaţiunii Camenca nu au fost depistate.

1.1.b) Paleobazaltele
Paleobazaltele (sau diabazele) predomină în Formaţiunea Camenca şi au o grosime maximală egală cu 25 m. 

Din punct de vedere macroscopic, paleobazaltele prezintă roci vulcanogene compacte de o culoare cenuşie-
închis, cenuşie-brună sau verzuie-închis cu o greutate specifi că relativ mare. Structura vulcanitelor este sau 
criptocristalină, sau cristalină în granulaţie foarte măruntă. Între paleobazaltele deschise în regiunea nistreană 
se deosebesc două varietăţi – diabazele afi rice şi diabazele cu o textură aproape porfi rică. De obicei, diabazele 
porfi roidice sunt situate în stratele superioare ale Formaţiunii, iar migdalele lor de dimensiuni variate (1-15 mm) 
sunt constituite din calcit, rareori – clorit.

În regiunile de nord ale Republicii Moldova, pe alocuri, în zona de limită superioară a secţiunii Formaţiunii 
Camenca, sunt întâlnite roci pe care mulţi cercetători le confundă cu lavobrecii. În realitate, aceste varietăţi lito-
logice prezintă fragmente ale scoarţei de eroziune, alcătuite din granule mari şi mici ale vulcanitelor, încorporate 
într-o masă aleuritică şi argilitică brună, ultima fi ind un produs al paleobazaltelor alterate (Sergheev, 1982) [4].

În secţiuni microscopice majoritatea paleobazaltelor au o structură ofi tică şi o textură masivă. În compo-
ziţia paleobazaltelor intră plagioclaz bazic (40-50%), piroxen monoclinic (5-19%), clorit (30-35%), epidot 
(3-7%) şi titanomagnetit (5-10%). Cristalele plagioclazului cu dimensiuni mici de 0,1-0,2 mm au contururi 
clare, uneori slab corodate. Majoritatea plagioclazilor sunt cloritizaţi sau carbonatizaţi; este posibilă şi sub-
stituirea totală a plagioclazului fi e cu clorit, fi e cu calcit. Spaţiul între plagioclazi este completat de piroxen 
monoclinic, parţial cloritizat sau transformat în epidot şi clorit în solzi fi n dispersaţi; pe alocuri sunt prezente 
includeri de titanomagnetit şi o masă brună sticloasă, formată din minerale alterate. În paleobazaltele cu 
texturi porfi rice, migdalele sunt alcătuite din calcit sau clorit.

O încercare de a determina vârsta absolută a paleobazaltelor nistrene a fost întreprinsă în 1985 [4]. Vâr-
sta absolută determinată prin metoda K/Ar în laboratorul Institutului de geochimie şi fi zica mineralelor al 
Academiei de Ştiinţe din Ucraina este de (980-1020) ± 50 mln ani. În baza acestor date unii cercetători 
consideră că vârsta mult mai argumentată a paleobazaltelor Formaţiunii Camenca este Rifeiană. Totodată, 
ţinând cont de cantitatea redusă a potasiului care intră în compoziţia paleobazaltelor, vârsta absolută este 
determinată, probabil, cu o eroare considerabilă. Din punct de vedere stratigrafi c, este mult mai simplu a 
considera Formaţiunea Camenca un strat situat la baza vendianului din zonă.

Tabelul 1
Schema stratigrafi că a vendianului din zona Interfl uviului Nistru-Prut

(Diferenţiere locală, elaborată de Comitetul regional Stratigrafi c Ucrainean, 1986)

Diviziuni
stratigrafi ce regionale

Diviziuni stratigrafi ce locale
(Comitetul regional Stratigrafi c Ucrainean, 1986)

Seria Complexe caracteristice 
de resturi organice Panta de sud-vest a Scutului cristalin Ucrainean

K
ot

lin
sk

Leiospahaeridia undulata, 
L. valunica (Tim.);
Tyrasataenia podolica Gnil; 
Murhaniella podolica bor-
dia sp.

Se
ri

a 
K

an
ilo

vs
k

Fo
rm

aţ
iu

ne
a 

D
an

ilo
vs

k 
V

dn
 Stratele Şebutineţ (Vsb); argilite şi argilite nisipoase brune-roşietice 

cu intercalaţii de gresii; Kanilovia insalita A. Jist, Vendotaenia anti-
gua Gnill.
(17-23 m);
Stratele Pilipov (Vpl); argilite şi argilite nisipoase cenuşii-verzui cu 
intercalaţii de gresii; Vendotaenia antigua Gnill.
(18-38 m)
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Diviziuni
stratigrafi ce regionale

Diviziuni stratigrafi ce locale
(Comitetul regional Stratigrafi c Ucrainean, 1986)

Seria Complexe caracteristice 
de resturi organice Panta de sud-vest a Scutului cristalin Ucrainean

R
ed

ki
ns

k

Vendotaenia antiqua Gnill., 
Fusquamula vlasovi Ass., 
Pilitela composita Ass.

Se
ri

a 
M

og
hi

lio
v-

Po
do

ls
k

Fo
rm

aţ
iu

ne
a 

N
ag

or
ea

nă
 V

ng

Stratele Kalius (Vkl); argilite cenuşii-închise cu nuanţe brune, con-
creţiuni de fosforite, includeri carbonatice cu textură specifi că; Vendo-
taenia antigua Gnill., Fususquamula Ass., Pilitela Ass.
(40-55 m);
Stratele Giurgev (Vdz); stratifi cări ritmice de gresii, argilite nisipoase 
şi argilite; Nemiana simplex Pal., Vendotaenia antigua Gnill.
(10-25 m)

Beleelloides simplex (Pal.), 
Planomedusiles granolis, 
Leiosphaeridia jacutica 
(Tim.)
Tremotosphaeridrum 
holtedahlii Chuaria brott. Fo

rm
aţ

iu
ne

a 
Ia

râ
şe

vs
k 

V
jr

Stratele Zincoveţ (Vzn); stratifi cări ritmice de argilite cu argilite nisi-
poase, intercalaţii de gresii
(15-20 m);
Stratele Broniţa (Vbr); argilite şi tufoargilite, tufi te verzui cu interca-
laţii pestriţe de argilite nisipoase,
Bronicella podolica Zaika-Nov.
(20-25 m);
Stratele Bernaşev (Vbrn); gresii cu intercalaţii de argilite;
 Tirasiana discifarmis Pal., Eohalinia masquensis Gnil.
(2-20 m)

Fo
rm

aţ
iu

ne
a

M
og

hi
lio

v 
V

m
g

Stratele Leadov (Vld); argilite şi argilite nisipoase verzi, tufi te şi tu-
foargilite roşietice, în zona superioară – intercalaţii de gresii; Ljadova 
perjorata Ass.
(15-20 m);
Stratele Cosăuţi (Vks); gresii cu rare intercalaţii de gresii grosiere şi 
argilite nisipoase; Nemiana simplex Pal.
(10-18);
Stratele Lomozov (Vlm); argilite cu intercalaţii de argilite nisipoase 
şi gresii
(0-8 m);
Stratele Olcedaev (Vol); în zona superioară – gresii cu intercalaţii de 
argilite nisipoase; în zona inferioară – gresii grosiere cu intercalaţii de 
gresii mărunte şi argilite;
(10-35 m)

D
re

vl
ea

ns
k

Leiosphaeridia aperta 
(Schep.) Ass Se

ri
a 

Vo
lâ

ns
k

Fo
rm

aţ
iu

ne
a 

C
am

en
ca

 V
cm Diabaze (paleobazalte) afi rice cu impregnaţii migdaleforme de plagi-

oclaze, cenuşiu-verzui
(2,5-25 m);
Strate de Soroca: conglomerate, gresii în granulaţie foarte măşcată, 
gresii de arcoze
(0,4-6,5 m)

Rocile fundamentului cristalin – gnaise, granito-gnaise, şisturi crista-
line, plagiogranite, alaskite, charnockite

2. Seria Moghiliov-Podolsk
Seria Moghiliov-Podolsk include trei cicluri de roci sedimentare, care formează trei subdiviziuni strati-

grafi ce locale – Formaţiuni. Toate formaţiunile au o trăsătură comună – în compoziţia rocilor din regiunea 
inferioară intră granule detrice cu dimensiuni relativ mari, iar în zonele superioare granulele sunt de obicei 
de dimensiuni silitice. Stratul inferior, format din roci detrice într-o granulaţie mare (gresii, gresii grosier şi 
microconglomerate), este considerat stratul bazal al seriei, iar acolo unde lipsesc paleobazaltele – stratul bazal 
al întregului complex vendian din zonă.

În regiunea inferioară şi, aproximativ în mijlocul secţiunii geologice a seriei, sunt observate două strate 
constituite din roci vulcanogenico-sedimentare (tufi te şi tufoargilite). În regiunea bazinului sedimentar al Plat-
formei Europene de Est cenuşa vulcanică a fost adusă, probabil, din alte zone învecinate, în care se desfăşurau 
diverse procese vulcanogene intensive.

Seria Moghiliov-Podolsk include trei formaţiuni stratigrafi ce locale: Formaţiunea Moghilev, Formaţiunea 
Iarâşev şi Formaţiunea Nagoreană.
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2.1. Formaţiunea Moghilev (Vmg)
În componenţa Formaţiunii Moghiliov intră Stratele Olcedaev, Stratele Lomozov, Stratele Cosăuţ, 

Stratele Leadov.

2.1.a) Stratele Olcedaev (Vol)
Stratele Olcedaev sunt alcătuite din roci sedimentare detrice în granulaţie mare (conglomerate, microcon-

glomerate, gresii, modifi cări mixte ale acestor variaţiuni litologice) şi argilite sau argilite nisipoase, prezente 
în corpul stratului în formă de intercalaţii mici.

Granulele detrice neselectate sunt foarte slab rotunjite, iar intercalaţiile din stratele complexe sunt, de obi-
cei, de dimensiuni mici. Secţiunea geologică a Stratelor Olcedaev nu este constantă pe întreaga arie de răspân-
dire. Exemplul ce urmează este tipic numai din punctul de vedere al varietăţilor litologice, care pot fi  găsite în 
stratul complex – în regiunile învecinate consecutivitatea stratelor şi parametrii lor pe verticală diferă.

Secţiunea geologică a Stratelor Olcedaev (traversată de forajul din s. Raşcov)
Nemijlocit pe suprafaţa alterată a Formaţiunii Camenca sunt aşezate:

Microconglomerate de culoare brună cu granule colţuroase de cuarţ, feldspat potasic şi paleobazalte (până 1. 
la 20-25%); culoarea provine de la cimentul argilos şi argilo-nisipos; grosimea acestui strat bazal este de 4,0 m.

Intercalaţii ritmice ale microconglomeratelor de arcoză cu gresii în granulaţie variată de culoare cenuşie 2. 
sau cenuşie-verzuie; în ambele variaţiuni litologice sunt prezente incluziuni de argilite nisipoase şi argilite; 
grosimea stratului – 7,0 m.

Microconglomerate cenuşii-închis cu granule detrice de cuarţ şi feldspat potasic; cimentul microconglo-3. 
meratelor este argilos, iar grosimea lor constituie 0,8 m.

Argilite verzui-brune şi brune cu intercalaţii subţiri de gresii mărunte şi argilite nisipoase; grosimea – 4,3 m.4. 
Gresii grosiere de arcoză cenuşii şi cenuşii-roşietice cu incluziuni separate de cuarţ şi feldspat potasic (unele 5. 

granule ajung până la 5 mm în diametru); intercalaţii rare şi subţiri ale argilitelor cenuşii-închis; grosimea – 7,0 m.
Gresii grosiere de culoare cenuşie-închis cu ciment argilos; grosimea – 4,0 m.6. 
Gresii cenuşii şi cenuşii-deschis cuarţ-feldspatice în granulaţie diferită, inclusiv – măşcată; se observă 7. 

stratifi caţii orizontale sau oblice ale diferitelor fracţii granuloase; grosimea gresiilor – 5,0 m.
Pe gresii sunt aşezate Stratele Lomozov.
Grosimea Stratelor Olcedaev în acest foraj constituie 32,1 m.
Gresiile şi gresiile grosiere din Stratele Olcedaev în regiunile superioare ale secţiunii sunt de culoare cenu-

şie-deschis. În zonele inferioare, în funcţiune de cantităţile feldspaţilor potasici, culoarea are nuanţe roşietice. 
Variaţiile bogate în ciment argilos de obicei sunt cenuşii, cenuşiu-verzui sau brune. În secţiuni microscopice 
sunt observate structuri arenitice, silitice sau mixte (arenito-silitice); structura cimentului este silitică. Din 
punctul de vedere al compoziţiei, rocile variază între variaţiunile cuarţoase şi cele de arcoză. Cantitatea feld-
spaţilor (prevalează feldspaţii potasici), în majoritatea cazurilor, nu depăşeşte 50% din volum. Sunt frecvente 
granule izolate de cuarţite şi roci ale fundamentului cristalin. În niveluri inferioare ale Stratelor Olcedaev 
frecvent sunt găsiţi solzi mici de biotit. Mineralele accesorii, în cantităţi foarte reduse, sunt prezentate de granate, 
zircon, monazit. Rareori pot fi  întâlnite granule mici de glauconit – dimensiunile granulelor nu depăşesc 0,1 mm. 
Este specifi că o concentraţie relativ mare de pirită – 2-3%. Gradul de rotunjire a granulelor se măreşte propor-
ţional cu dimensiunile: granulele mari sunt rotunde şi netede, cele mici – colţuroase. În cele mai dese cazuri, 
cimentul prezintă o masă amorfă argiloasă, care, împreună cu granulele rocilor, impun acesteia o structură 
poroasă. Mai rar este întâlnit şi un ciment carbonatic cu o structură poichilitică; între gresiile cuarţoase poate 
fi  observat şi un ciment de tip regenerativ. În masa argiloasă şi hidromicacee a cimentului sunt cantităţi reduse 
de cremene fi n dispersată. În diferite roci detrice de Olcedaev sunt posibile şi alte combinaţii ale acestor tipuri 
de cimenturi. Uneori, granulele de cuarţ sau feldspat sunt învelite cu o peliculă subţire de hidromică. Cimentul 
argilos constituie circa 60-70% din volumul rocilor.

Argilitele nisipoase şi argilitele în Stratele Olcedaev formează incluziuni mici lenticulare sau sunt prezente 
numai în calitate de ciment în gresii sau gresii grosiere (mai frecvent). În rocile de Olcedaev sunt prezente 
impregnaţii rare de galenă, baritină şi fl uorină, iar într-un foraj din apropierea s. Gordineşti a fost depistată o 
mineralizare de uraniu.

2.1.b) Stratele Lomozov (Vlm)
Stratele Lomozov sunt formate din argilite de o culoare cenuşie-închis cu mică, în care sunt prezente in-

tercalaţii de gresii fi n dispersate. Grosimea Stratelor nu depăşeşte 8 m. În unele foraje de cartare rocile de 
Lomozov lipsesc. Pe alocuri, la nivelul Stratelor Lomozov este prezent un strat complex alcătuit din intercalaţii 
foarte fi ne ale gresiilor în granulaţie măruntă şi ale argilitelor cenuşii-închis. Grosimea intercalaţiilor este de 
câţiva mm. Astfel de zone cu intercalaţii fi n dispersate pot fi  observate şi în Stratele Cosăuţi, aşezate în zăcă-
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mânt nemijlocit pe Stratele Lomozov. Argilitele au structuri orientate pelitice sau aleuropelitice. Rocile sunt 
constituite dintr-o masă amorfă de culoare cenuşie, iar în secţiuni microscopice – brună, cu adaosuri abundente 
în solzi mărunţi din hidromică, dispuse paralel cu suprafeţele de sedimentare. Pe fondul acestei mase de bază 
sunt depistate granule mici (silitice) de cuarţ cu forme colţuroase. În Stratele Lomozov argilitele au un caracter 
specifi c, în compoziţia lor fi ind deseori prezente includeri de biotit sau, mai rar – de muscovit, în formă de solzi 
alungiţi; dimensiunile solzilor de mică în direcţia axei mari nu depăşeşte 1,5-2,0 mm.

2.1.c) Stratele Cosăuţi (Vks)
Din punct de vedere litologic, această subdiviziune stratigrafi că locală, fi ind relativ omogenă, este alcătuită 

aproape numai din gresii. Intercalaţiile argilitelor de culoare închisă şi a gresiilor fi n dispersate sunt prezente 
numai pe alocuri. Gresiile de Cosăuţi sunt de o culoare aproape albă cu un aspect zaharos, într-o granulaţie 
omogenă mijlocie sau măruntă. Rareori, la baza gresiilor pot fi  depistate intercalaţii de microconglomerate cu 
gresii grosiere. Denumirea stratelor a fost propusă în anul 1931 de geologul român Th.Văscăuţanu şi, în com-
paraţie cu cea utilizată de geologii ucraineni (Gresiile de Iampol), este mult mai potrivită.

Suprafeţele de limită inferioară şi superioară ale Stratelor Cosăuţi sunt foarte bine văzute şi în carotele fo-
rajelor, şi în diagramele de carotaj. Acoperişul lor serveşte în calitate de un reper sigur pentru cartarea stratelor 
de vârstă vendiană. În acelaşi timp, acolo unde Stratele Lomozov sunt absente, culcuşul gresiilor de Cosăuţi 
uneori este greu de observat.

În secţiuni microscopice gresiile prezintă o structură clară psamitică. Fracţia aleuritică (0,1 mm) constituie 
circa 5% din volumul rocii (rareori – 10-12%). Sunt frecvente granule mari de aproximativ 2 mm, încorporate 
în masa argilito-nisipoasă (câteva zecimi de procente), însă, din punct de vedere granulometric, gresiile sunt 
foarte bine sortate. În Stratele Cosăuţi au fost depistate gresii formate nu doar din granule de cuarţ. Varietăţile 
cuarţoase conţin de obicei circa 10% de material detric constituit din alte minerale. Predomină gresiile cuarţ-
feldspatice şi gresiile de arcoză, în care granulele de feldspaturi cu puţin depăşesc 20% (feldspatul potasic pre-
valează). Sunt frecvente incluziuni în formă de solzi ale biotitului – circa 1-2% din volum. Mai rar, în spaţiul 
rocii sunt găsite granule mici de cuarţite. Din mineralele accesorii sunt obişnuiţi granaţii, zirconul, monazitul. 
În formă de granule mici izolate pot fi  prezente pirita şi magnetitul.

Cimentul gresiilor de Cosăuţi este relativ variat: clorit-hidromicaceu (uneori cu adaosuri de caolin sau dickit), 
silicios sau carbonatic, în care predomină calcitul. Diferă şi structura cimentului, care poate fi  poroasă, de con-
tact, poikiloclastică, regenerativă. În majoritatea cazurilor, structurile şi compoziţiile cimentului sunt mixte. 
Cimentul cu o structură de contact impune rocilor un aspect microporos, iar gresiile cu ciment regenerativ 
însuşesc un aspect aparent cuarţitic.

Grosimea Stratelor Cosăuţi variază între 10 şi 18 m.
Examinând stratele vendianului din bazinul r. Nistru şi din regiunile învecinate, se presupune un început 

de stabilizare a procesului dinamic de sedimentogeneză ulterioară (Sergheev, 1982). În comparaţie cu Stratele 
Olcedaev şi Stratele Lomozov, variate după compoziţie mineralică şi granulometrică, mai sus de gresiile de 
Cosăuţ, secţiunea vendianului devine relativ omogenă pe întreaga arie de răspândire.

2.1.d) Stratele Leadov (Vld)
Stratele Leadov încheie secţiunea Formaţiunii Moghiliov şi sunt alcătuite din argilite cu includeri în formă de 

stratifi cări subţiri de gresii (în nivelurile superioare); de asemenea, sunt prezente incluziuni de tufi te şi tufoargilite.
În calitate de secţiune-model pentru toate Stratele Leadov din zonă poate servi următoarea coloană litologică:

Stratifi caţie fi nă ritmică a argilitelor şi argilitelor nisipoase de culoare cenuşie-verzuie; grosimea inclu-1. 
ziunilor variază între câteva zecimi de centimetri – câţiva centimetri; la baza stratifi caţiei se afl ă intercalaţii 
subţiri de gresii fi n dispersate de aceeaşi culoare; grosimea stratifi caţiei constituie 3,5 m.

Argilite de culoare brună-închis cu mică în formă de solzi foarte mărunţi; grosimea – 1,3 m.2. 
Tufi te de culoare cenuşie-verzuie cu nuanţe deschise, în care sunt văzute incluziuni de argilite liliachii; 3. 

la baza acestei stratifi caţii se afl ă un strat specifi c subţire de 5-10 cm de argile bentonitice de o culoare verzuie-
cenuşie; grosimea tufi telor – 4,6 m.

Argilite cenuşii-verzui-închis în stratifi caţie fi nă, foioase; la baza argilitelor sunt prezente tufoargilite 4. 
tabulare de culoare verzuie-cenuşie şi două straturi foarte subţiri (5 cm fi ecare) de bentonite de aceeaşi culoare; 
grosimea argilitelor cenuşii este de 10,4 m.

Intercalaţii ritmice ale argilitelor verzui-cenuşii cu argilitele nisipoase, în care (foarte rar) sunt prezente 5. 
gresii fi n dispersate de culoare cenuşie-deschis; grosimea lor este de 2,0 m.

Grosimea acestei coloane litologice prezentate de Stratele Leadov constituie 21,8 m.
Mai sus în zăcământ sunt aşezate stratele Formaţiunii Iarâşevsk.
Tufi tele au o arie de răspândire fragmentară. În regiunile de nord-vest Stratele Leadov sunt formate mai 

mult din argilite. Argilitele nisipoase şi bentonitele sunt prezente în cantităţi mai reduse.
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Structura tufi telor (în secţiuni microscopice) este omogenă aleuropelitică. Masa totală a rocilor este consti-
tuită din granule pelitice formate din cenuşă vulcanică silicioasă. Pe un fundal substanţial, relativ omogen, se 
disting indivizi minerali cu forme colţuroase, deseori alungite, de sericit şi cuarţ. Pe alocuri, între tufi te sunt 
prezente intercalaţii subţiri de argilite nisipoase (grosimea intercalaţiilor – zecimi de centimetri).

Textura paralelă a argilitelor nisipoase din Stratele Leadov este impusă de stratifi caţiile foarte fi ne şi ritmice 
ale granulelor mărunte de cuarţ, încorporate sau într-o masă argiloasă-micacee brună, sau în aceeaşi masă argi-
loasă, însă mult mai bogată în clorite şi carbonaţi. Cantităţile relativ mari ale produselor oxidate din minereuri 
impun argilitelor nisipoase o culoare brună.

Compoziţia mineralogică a argilitelor a fost determinată în baza analizelor termice, deoarece prepararea secţiu-
nilor microscopice din argilitele vendianului se confruntă cu multe difi cultăţi. Astfel, în for. 054 (adâncimea 479 m) 
argilitele conţin montmorilonit – 20%, mică – 60-70%, clorit – 5-10%, cuarţ – 10-15%, feldspaturi – 10-15%.

Grosimea Stratelor Leadov variază între 15-20 m.
Grosimea Formaţiunii Moghiliov constituie 35-85 m.
Toate rocile de vârstă vendiană deschise de forajele de cartare săpate în regiunea centrală a bazinului 

r. Nistru au fost cercetate minuţios de specialiştii Secţiei stratigrafi ei precambrianului a Institutului Geologic 
al Academiei de Ştiinţe din Ucraina (Aseeva, 1985). Astfel, între varietăţile litologice din Formaţiunea Mo-
ghiliov, resturi organice au fost depistate numai în Stratele Leadov şi în formaţiile afl ate în zăcământ deasupra 
acestora. Zonele inferioare sunt lipsite de urme ale unei oarecare forme de viaţă.

În două carotele extrase din Stratele Leadov au fost depistate microfosilele Polycavita sp., Polycavita bulla-
ta (Andr.) şi exemplare ale unor noi specii de Taenitrichoides spp., care ar putea servi în calitate de indicatori 
ai complexelor de roci din Formaţiunile Moghiliov şi Iarâşevsk. În Stratele Leadov deschise de for. 019 au fost 
găsite sferomorfi te Leiosphaeridia undulata (Tim.), L. effusa (Schep.), L. minor (Schep.), L. laccata (Tim.), 
L. pelucida (Schep.), resturi ale organismelor coloniale Polycavita sp., microfosile fi broase Striatella coriacea 
Ass., Taenitrichoides jaryshevicus Ass., Polytrichoides sp.

2.2. Formaţiunea Iarâşevsk (Vjr)
Formaţiunea Iarâşevsk prezintă o altă subdiviziune stratigrafi că locală a Seriei Moghiliov-Podolsk. La baza 

formaţiunii în zăcământ se afl ă Stratele Bernaşev, aproape în întregime constituite din gresii specifi ce. Într-un mod 
succesiv, mai sus sunt situate rocile tufogene şi argiloase ale Stratelor Broniţa şi argilitele Stratelor Zincoveţ.

2.2. a) Stratele Bernaşev (Vbrn)
Rocile Stratele Bernaşev au unele trăsături comune cu stratele superioare ale Formaţiunii Moghiliov. Gre-

siile de Bernaşev în granulaţie măruntă şi medie sunt feldspatice, cuarţoase sau de arcoze. Cimentul poros 
al gresiilor este, de obicei, de o compoziţie clorito-hidromicacee sau silicioasă. Sunt marcate şi varietăţi ale 
gresiilor cu ciment regenerativ, structură poikiloclastică şi o compoziţie carbonatică. Ca minerale accesorii 
sunt prezente zirconul, granatul, monazitul, turmalina. Indiferent de dimensiuni, granulele detrice au o formă 
rotunjită specifi că. Pe alocuri, în stratul bazal al gresiilor de Bernaşev sunt depistate şi mineralizări neînsem-
nate de glauconit (maximum 10-15% din volum). Argilitele de culoare brună conţin o cantitate relativ redusă 
de hidromică, dispersată omogen în spaţiul rocilor; sunt caracteristice zone locale îmbogăţite cu carbonaţi. În 
Stratele Bernaşev nu au fost depistate argilite nisipoase pure. Deseori cu rocile argilito-nisipoase se confundă 
unele argilite, în care sunt dispersate granule mărunte de cuarţ şi feldspaţi.

Grosimea Stratelor Bernaşev este variată. Nu este constantă şi alternanţa stratelor formate din gresii şi 
argilite. Cu unele admiteri, Stratele Bernaşev pot fi  considerate drept o unitate stratigrafi că, constituită din 
trei grupuri de strate complexe cu trăsăturile lor specifi ce. Stratele inferioare şi superioare sunt alcătuite din 
varietăţi ale gresiilor cenuşii-deschis în granulaţie măruntă şi medie (grosimea lor variază între 1,5 şi 10 m). 
Stratele medii de o grosime 3-5 m sunt formate preponderent din argilite cenuşii şi cenuşii-verzui, în care 
sunt remarcate intercalaţii de bentonite. În mai multe foraje din regiunea de nord Stratele Bernaşev prezintă 
o stratifi caţie ritmică alcătuită din gresii, argilite nisipoase şi argilite cu straturi foarte subţiri de bentonite. 
În unele locuri, la nivelul superior pot fi  prezente straturi de argilite nisipoase cenuşii-verzuii de o grosime 
de 1,5-2 m, care fac aproape imposibilă delimitarea Stratelor Bernaşev de Stratele Broniţa.

Grosimea minimă a Stratelor Bernaşev este de 5 m, cea maximă – de 20 m, iar cea mai frecventă constituie 
15-17 m.

2.2.b) Stratele Broniţa (Vbr)
Stratele Broniţa în secţiunea vendianului ocupă o poziţie deosebită. În comparaţie cu alte variaţiuni litolo-

gice, această subdiviziune stratigrafi că este constituită din roci vulcanogenico-sedimentare: tufi te şi tufoargi-
lite. Mici incluziuni tufogene pot fi  găsite şi în Stratele Leadov, însă tufi tele şi tufoargilitele de Broniţa au o 
extindere extrem de mare şi pot fi  întâlnite în diferite zone ale Platformei Europene de Est.
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Zonele superioare ale acestor strate sunt formate din argilite brune cu intercalaţii de tufi te, tufoargilite şi 
bentonite de culoare cenuşie şi verzuie-cenuşie. Treptat tufi tele, tufoargilitele şi bentonitele, iar mai apoi şi 
argilitele brune dispar, iar spaţiul subsolului rămâne ocupat numai de argilite cenuşii şi verzui-cenuşii. Odată 
cu dispariţia din secţiune a argilitelor brune încep Stratele Zincoveţ. Delimitarea precisă a acestor două sub-
diviziuni stratigrafi ce locale – Stratele Broniţa (inferioare) şi Stratele Zincoveţ (superioare) – se confruntă cu 
multe difi cultăţi. De obicei, această discontinuitate stratigrafi că este trasată în baza diagramelor de carotaj – 
rezistenţa aparentă a rocilor de Zincoveţ este relativ mai înaltă.

Rocile tufogene de Broniţa pot fi  confundate cu tufi tele cuarţoase sau tufi tele, în care silexul a apărut în re-
zultatul unor procese epigenetice ulterioare. Produsele silicioase sunt prezentate prin calcedonie şi cuarţ în gra-
nulaţie extrem de măruntă. În această masă silicioasă, păstrându-şi caracterul izotrop, sunt încorporate granule 
colţuroase de cenuşă vulcanică, în formă de pană sau de secere. În ambele secţiuni se observă o recristalizare 
caracteristică a întregului agregat sticlos – masa silicioasă plus cenuşa vulcanică. Frecvente sunt granule în 
formă de solzi mici de hidromică şi biotit. Foarte rar pot fi  întâlnite granule mici de calcit.

Granulele de cenuşă vulcanică în secţiunile microscopice sunt depistate cu mare difi cultate – în majoritatea 
cazurilor ele sunt determinate în baza intuiţiei. În acelaşi timp, în unele secţiuni microscopice cenuşa vulcanică 
este văzută foarte clar.

În secţiuni microscopice tuful vulcanic are o structură fi nă psamitică vitroclastică şi este alcătuit din granule 
mici alungite de sticlă vulcanică, colţuroase, deseori încovoiate, cu forme asimetrice sau izometrice, în dimen-
siuni mici de 0,5-0,12 mm. Sunt caracteristice granule de obsidian de dimensiuni relativ medii (aproximativ 
0,09 mm în diametru), în care sunt prezente bule microscopice de gaze. Pe alocuri sunt găsite mici sferolite 
(0,07 mm) şi granule izometrice de minereuri.

Argilitele nisipoase cu tufi te, intercalate între tufi tele şi tufoargilitele de Broniţa, se impun prin textura lor 
aleuro-pelitică. În compoziţia lor predomină granulele mici silicioase de cenuşă vulcanică. În această masă si-
licioasă sunt frecvente granule mai mari de cuarţ, feldspaţi, solzi mici de biotit şi muscovit, mici granule sepa-
rate de calcit (0,01-0,05 mm). Sunt specifi ce incluziuni locale relativ mici (în diametru 0,5-2,5 mm), constituite 
numai din granule cu o formă puţin alungită de material silicios sau obsidian de origine vulcanică.

Argilitele de Broniţa prezintă un agregat fi n dispersat, alcătuit din solzi foarte mici de clorite şi hidromică. 
În calitate de adaos suplimentar sunt specifi ce granule de cuarţ şi feldspat (în diametru – 0,12 mm). Pe fondul 
masei argiloase sunt uşor depistate granule rare de calcit, pirită, solzi de biotit.

La baza Stratelor Broniţa se afl ă o varietate de argilite, specifi cate de unii cercetători independent de ro-
cile vulcanogenico-sedimentare. Compoziţia lor mineralogică se prezintă în felul următor (datele analizelor 
termice efectuate de Institutul de Geologie şi Seismologie al Academiei de Ştiinţe din Republica Moldova): 
montmorilonit – 20-30%, hidromică – 60-70%, clorit – 3-5%, cuarţ – 10-15%, calcit – 3-5%, dolomită – 1-2%, 
feldspat – 3-5%. În zona superioară, argilitele însuşesc o altă compoziţie (for.054, adâncimea 458 m, datele ana-
lizelor termice): montmorilonit – 20-30%, hidromică – 40-50%, clorit – 5-10%, calcit – 2-3%, dolomită – 2-3%. 
Cantitatea mare de hidromică, precum şi prezenţa calcitului şi a dolomitei, evidenţiază argilitele de Broniţa de 
alte varietăţi litologice similare.

Deseori, Stratele Broniţa sunt diferenţiate în trei subunităţi stratigrafi ce independente: două argiloase (infe-
rioară şi superioară) şi una vulcanogen-sedimentară (de mijloc).

Grosimea Stratelor Broniţa este relativ constantă – de 20-25 m.

2.2.c) Stratele Zincoveţ (Vzn)
Stratele Zincoveţ încheie secţiunea Formaţiunii Iarâşevsk şi sunt alcătuite din argilite verzui-cenuşii, cenuşii şi 

(mai rar) cenuşii-închis. În zonele superioare sunt prezente intercalaţii de argilite nisipoase de acelaşi culoare, iar în 
cele superioare, de limită – intercalaţii subţiri de gresii cenuşii-deschis. Această diferenţiere granulometrică în direcţie 
ascendentă este specifi că Stratifi cării Zincoveţ. Alte trăsături caracteristice sunt absente şi, din această cauză, rocile de 
Zincoveţ macroscopic practic nu pot fi  deosebite de alte variaţiuni litologice similare din secţiunea vendianului.

Argilitele de Zincoveţ sunt constituite din montmorilonit (20-30%), hidromică (50-60%), clorit (5-10%), 
cuarţ (5-10%), calcit (3-5%), dolomit (3-5%), feldspaţi (5-10%) (datele analizelor termice). După cum se vede, 
compoziţia acestor argilite este aproape similară cu compoziţia argilitelor din Stratele Broniţa.

Argilitele nisipoase şi gresiile de Zincoveţ au o structură psamitică cu o textură specifi că paralelă. În com-
poziţia rocilor intră (datele analizelor cristalooptice, for.09; Sergheev, 1987): cuarţ – aproximativ 80%, feld-
spaţi (predomină plagioclazii) – 15%, biotit – 2%, ciment – 3%. Granulele detrice sunt sau colţuroase sau puţin 
rotunjite; dimensiunile granulelor variază între 0,05 mm şi 0,3 mm. Majoritatea granulelor cu forme colţuroase 
sunt corodate de calcit. În ciment predomină calcitul, iar structura lui este poichiloclastică. Stratifi caţia fi nă a 
gresiilor se datorează alternării zonelor cu un conţinut mărit de carbonaţi şi a zonelor relativ lipsite de aceste 
minerale. Granulele de cuarţ şi de feldspaţi au forme alungite şi, împreună cu solzii de biotit, sunt orientate în 
direcţia paralelă cu suprafeţele de stratifi care. Sunt prezente granule separate de glauconit.
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Grosimea Stratelor Zincoveţ variază între 12 şi 20 m; cea mai frecventă grosime este de 15-20 m.
Cum s-a mai menţionat, în zonele superioare ale Stratelor Zincoveţ, între argilite apar de la început intercalaţii 

de argilite nisipoase, iar ceva mai sus – intercalaţii ritmice de gresii. Din această cauză discontinuitatea stratigrafi -
că care delimitează Formaţiunea Iarâşevsk (inferioară) şi Formaţiunea Nagoreană (superioară) se „pierde” într-o 
fâşie intermediară de circa 2-3 m grosime. Subliniem acest lucru, deoarece unii cercetători (Bucatciuk, 1972, 
1985) consideră că între aceste două unităţi stratigrafi ce există o discordanţă geocronologică clară.

Între rocile Stratelor Zincoveţ poate fi  depistat un complex de resturi organice, caracteristice Seriei Iarâşevsk 
(Aseeva, 1985). Sferomorfi tele, observate numai pe alocuri, sunt prezentate de Leiosphaeridia pruniformis Ass. şi 
Nucellosphaeridium sp., fosilele fi broase Taenitrichoides sp. şi Striatella coriacea Ass., noi modifi cări ale Pale-
olyngbya Schopf., pelicule de tipul A şi H. Dintre microfosilele coloniale sunt prezente Paracrossosphaera Rud., 
et Tresch. Deosebit de interesante sunt Redkina Sokol.

Grosimea Formaţiunii Iarâşevsk variază între 40 şi 65 m.

2.3. Formaţiunea Nagoreană (Vng)
Următorul pachet de strate, care intră în componenţa vendianului din zona de nord-est a Interfl uviului 

Nistru-Prut, este alcătuită dintr-o stratifi caţie enormă de argilite cenuşii-închis (Stratele Kalius) specifi ce din 
mai multe puncte de vedere. La baza formaţiunii se afl ă Stratele Giurgev, constituite din gresii, oarecum şi ele 
deosebite de celelalte roci terigene din zonă.

2.3.a) Stratele Giurgev (Vdz)
Stratele Giurgev sunt în cea mai mare parte alcătuite din gresii cenuşii sau cenuşii-deschis. Între acestea 

sunt întâlnite intercalaţiile mici şi relativ frecvente de argilite şi argilite nisipoase. Caracterul şi frecvenţa in-
tercalaţiilor, grosimile stratifi caţiilor în diferite foraje sunt diferite. În Stratele Giurgev deseori se observă o 
zonalitate verticală a stratifi cărilor: două straturi, unul inferior şi altul superior, de gresii, în care sunt prezente 
mici intercalaţii de argilite cu argilite nisipoase şi un strat mijlociu alcătuit din argilite şi argilite nisipoase 
cu intercalaţii subţiri de gresii. Gresiile de Giurgev sunt cuarţoase sau de arcoză, însuşesc o culoare cenuşie-
deschis sau cenuşie şi o granulaţie variată – măruntă, medie şi măşcată. Argilitele şi argilitele nisipoase sunt 
de o culoare cenuşie sau cenuşie-închis mai pronunţată. Deseori, în argilite şi argilitele nisipoase se observă o 
stratifi caţie foarte fi nă a componentelor pelitice.

Mai jos este prezentat un exemplu tipic al secţiunii litologice a Stratelor Giurgev:
Gresii în granulaţie măruntă şi medie, cuarţoase cu adaosuri (2-3%) de feldspaţi potasici şi plagioclazi (în can-1. 

tităţi mai reduse); acest ritm se încheie cu gresii în granulaţie măşcată; grosimea gresiilor cuarţoase este de 4,8 m.
Intercalaţii frecvente ale gresiilor cuarţoase cenuşii-deschis în granulaţie măruntă şi medie cu argilite 2. 

nisipoase cenuşii; grosimile intercalaţiilor variază între 10-15 mm; grosimea stratifi caţiei – 5,8 m.
Gresii în granulaţie măruntă, relativ calcaroase, cenuşii, în a căror compoziţie predomină granule cuar-3. 

ţoase; sunt observate stratifi caţii neclare; grosimea – 2,8 m.
Argilite nisipoase cenuşii şi cenuşii-închis cu intercalaţii subţiri de gresii; grosimea – 3,9 m.4. 
Gresii cuarţoase mărunte şi medii în stratifi caţie paralelă fi nă, cu intercalaţii foarte mici de argilite cenu-5. 

şii întunecate; grosimea – 1,0 m.
În secţiunile microscopice ale rocilor Giurgev sunt observate câteva particularităţi: sunt specifi ce intercala-

ţii ritmice ale varietăţilor litologice în granulaţie măruntă şi mare; în general, gresiile sunt alcătuite din granule 
detrice de cuarţ; în acelaşi timp, sunt găsite şi gresii de arcoză în care cantitatea feldspaţilor este de circa 30%. 
Între feldspaţi prevalează feldspaţii potasici, însă există şi roci în care cantitatea feldspaţilor potasici şi a plagi-
oclazilor se afl ă în proporţii egale. Cimentul clorit-hidromicaceu, obişnuit în stratele inferioare ale vendianului, 
în rocile argiloase şi gresiile de Giurgev este o raritate. Este frecvent cimentul de tip poros, calcaros recristali-
zat, fi n dispersat. Poate fi  întâlnit şi un ciment de tip generativ. Mai rar poate fi  prezent un ciment silicios amorf 
sau criptocristalin. De obicei, toate aceste tipuri de cimenturi în diferite proporţii cantitative pot fi  prezente în 
toate varietăţile detrice din Stratele Giurgev.

Masa argilitelor este constituită din clorit şi hidromică, în care frecvent sunt incorporaţi solzi de biotit hi-
dratat şi sunt prezente granule disperse de minereuri, mici granule colţuroase de cuarţ şi feldspaţi. Argilitele 
nisipoase se deosebesc de argilite prin cantităţile relativ mărite ale granulelor colţuroase de cuarţ şi feldspaţi, 
cimentate în aceeaşi masă clorit-hidromicacee.

O mare parte din geologii autohtoni (Bukatciuk [5], Pocatilov ş.a., în diverse lucrări) sunt de părere că între 
Stratele Giurgev şi cele inferioare există o discordanţă stratigrafi că şi geocronologică. În realitate, între Stra-
tele Zincoveţ şi Stratele Giurgev există un strat intermediar format din intercalaţii de argilite şi gresii, care pot 
fi  observate în ambele unităţi stratigrafi ce locale. Este foarte specifi că substituirea consecutivă a varietăţilor în 
granulaţie măşcată şi medie cu argilite. Argilitele cenuşii-închis, afl ate în formă de stratifi caţii relativ subţiri 
în nivelurile superioare ale Stratelor Zincoveţ, în Stratele Giurgev sunt mult mai frecvente, iar în nivelurile 
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superioare prevalează, astfel încât după conţinut ele formează o unitate stratigrafi că relativ omogenă, numită 
Stratele Kalius. Stratifi carea generală a Stratelor Zincoveţ, Giurgev şi Kalius mai mult argumentează o trecere 
lentă fără nici o întrerupere de la gresii spre argilite, care a avut loc în unul şi acelaşi bazin de sedimentare.

Grosimea minimă a Stratelor Giurgev este de 10 m, cea maximă – de 25 m; grosimea medie constituie 
14-16 m.

2.3.b) Stratele Kalius (Vkl)
Stratele Kalius, alcătuite din argilite cenuşii-închis sau aproape negre, se deosebesc de alte strate complexe 

ale vendianului prin compoziţia lor aproape omogenă, culoare monotonă şi o grosime relativ mai mare. Pentru 
Stratele Kalius este specifi că o stratifi caţie subţire şi ritmică a argilitelor pure şi a argilitelor, în a căror compoziţie 
sunt prezente cantităţi neînsemnate ale fracţiei silitice. De obicei, aceste argilite se deosebesc după tonalitatea 
culorii cenuşii-închis. Foarte rar, la baza stratelor pot fi  întâlnite intercalaţii mici de gresii în granulaţie măruntă. 
Este foarte specifi că grosimea mică de câţiva milimetri a varietăţilor argiloase afl ate în intercalaţii reciproce. Stra-
tifi caţia argilitelor de Kalius este sau orizontală, sau puţin ondulată. Forţele de coeziune între strate sunt reduse şi, 
din această cauză, la suprafaţă, sub acţiunea factorilor exogeni, argilitele foarte repede se distrug. Numai pentru 
argilitele de Kalius sunt specifi ce aşa-numitele structuri cone in cone, apărute din cauza prezenţei în masa rocilor 
a unor stratifi caţii foarte fi ne constituite din calcit, dolomită sau siderit. Originea acestor nodule structurale se 
afl ă, probabil, în legătură cu diferite procese diagenetice, atunci când din masa argiloasă este posibilă segregarea 
carbonaţilor şi depunerea lor în straturi foarte subţiri, de zecimi de milimetri, între stratele de argilite. Între argi-
litele de Kalius sunt frecvent găsite numeroase concreţiuni de fosforite (o altă trăsătură specifi că a acestor strate). 
Dimensiunile concreţiunilor de fosforite variază în diametru de la câţiva milimetri până la 10-12 cm.

În secţiunile microscopice argilitele de Kalius prezintă o structură pelitică. Masa totală a rocilor este for-
mată din minerale argiloase fi n dispersate, în care sunt prezente minerale din grupa cloritelor, solzi de biotit 
„feros”, microgranule de pirită, hidroxizi de fi er. Între rarele intercalaţii argilito-nisipoase, cu o structură tipică, 
sunt observate depuneri izolate de cuarţ şi feldspat granular. Cimentul argilitelor nisipoase este cloritic şi hi-
dromicaceu, în care pot fi  prezenţi diferiţi carbonaţi – calcit, dolomit, siderit. Pe alocuri, în ciment predomină 
un agregat criptocristalin silicios.

În baza analizelor termice, compoziţia mineralogică a argilitelor se prezintă în felul următor: montmorilonit – 
20-30%, hidromică – 40-50%, clorit – 15-25%, cuarţ – 10-15%, calcit – 3-7%, dolomită – 3-5%, feldspat – 1-5%.

Carbonaţii din structurile cone in cone în lumina polarizată se deosebesc printr-un spectru coloristic bogat 
şi foarte uşor sunt depistate în mediul mineralelor din rocă. În nicolii încrucişaţi, orientările optice ale cris-
talelor de calcit se pierd, deoarece, la trecerea luminii polarizate prin cristal, devine imposibilă determinarea 
unghiului de stingere. Zonele formate din cristale mari se schimbă cu zone liniare alcătuite din granule cristali-
ne foarte mici, păstrând şi la nivelul microscopic macrostructura iniţială. Analiza termică a mostrelor de rocă, 
colectate din astfel de nodule specifi ce, prezintă o altă compoziţie mineralogică: montmorilonit – 30-40%, 
hidromică – 30-40%, clorit – 5-10%, cuarţ – 5-10%, calcit – 40-50%.

Vârsta absolută a argilitelor de Kalius a fost determinată în procesul de editare a Hărţii Geologice a Republicii 
Moldova la scara 1:200000 (Bukatciuk ş.a., 1985) şi este de 621±15 mln ani.

Grosimea Stratelor Kalius variază între 40 şi 55 m.
Grosimea Formaţiunii Nagoreană este de 50-80 m. 
În rocile Formaţiunii Nagoreană cercetătorii ucraineni (Aseeva, 1985) au depistat mai multe resturi organi-

ce. Astfel, în argilitele de Kalius au fost găsite numeroase fi lomene Leiotrichoides gracilis Pjat., sferomorfi te 
Leiosphaeridia cf. Jacutica (Tim.), L. apera (Schep.), L. incrassatula (Jank.), Trachysphaeridium bavlense 
(Schep.), T. magna (Schep.), exemplare de sferomorfi te Leiosphaeridia volynica (Tim.), L. asappha (Tim.), fi -
bre de Leotrichoides gracilis Pjat, pelicule de tipul J, fragmente ale microfi tofosilelor Pilitela composita Ass.

Grosimea Seriei Moghiliov-Podolsk variază între 125 m şi 225 m.

3. Seria Kanilovsk
Stratele vendianului aşezate în zăcământ pe Stratele Kalius au multe trăsături comune cu rocile similare 

deschise în afl orimentele din regiunile Ucrainei Podolene. Se are în vedere, în primul rând, compoziţiile mi-
neralogice, proprietăţile macroscopice ale rocilor, poziţia stratigrafi că a stratelor simple şi complexe etc. În 
acelaşi timp, analogii litologice cu zona Podoleană şi cea Nistreană se fac cu mari difi cultăţi, deoarece stratele 
din regiunile nordice au dimensiuni mult mai reduse.

Între Seriile Moghiliov-Podolsk şi Kanilovsk nu există o discontinuitate stratigrafi că clar defi nită.

3.1. Formaţiunea Danilovsk (Vdn)
Formaţiunea Danilovsk este alcătuită din două unităţi stratigrafi ce locale – Stratele Pilipov (inferioare) şi 

Stratele Şebutineţ (superioare).
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3.1.a) Stratele Pilipov (Vpl)
Această unitate stratigrafi că locală este constituită din argilite şi argilite nisipoase (argilitele nisipoase pre-

domină) şi intercalaţii de gresii. Pentru toate variaţiunile litologice sunt specifi ce nuanţe coloristice cenuşii-
verzui şi verzui-cenuşii. În regiunile de nord-vest şi sud-est, stratele inferioare sunt alcătuite din roci terigene 
de o culoare cenuşie sau cenuşie-închis. Diferenţierea stratigrafi că se face prin culoarea rocilor. Astfel, mai 
sus de stratele bazale se afl ă rocile de culoare cu nuanţe verzui ale Stratelor Pilipov (în secţiune predomină 
gresiile), iar mai jos – stratele cenuşii-închis ale stratelor argiloase de Kalius. Argumentarea acestei diferenţieri 
stratigrafi ce într-o măsură oarecare este subiectivă, însă stratul de gresii verzui, cu care începe Formaţiunea 
Danilovsk, poate servi ca reper stratigrafi c relativ sigur, deoarece culcuşul acestuia prezintă o limită geologică 
de o extindere relativ enormă.

O secţiune tipică a Stratelor Pilipov este prezentată mai jos:
Gresii cenuşii-deschis în granulaţie măruntă, feldspatice-cuarţoase cu rare incluziuni de glauconit şi in-1. 

tercalaţii subţiri de argilite albăstrii-cenuşii; grosimea – 3,8 m.
Intercalaţii ritmice fi ne ale argilitelor cenuşii-închis şi cenuşii-verzui în care pot fi  întâlnite şi straturi 2. 

subţiri de câţiva centimetri grosime de argilite nisipoase verzui-cenuşii; în zonele superioare, datorită prezenţei 
carbonaţilor, sunt prezente structuri tipice cone in cone; grosimea – 10,0 m.

Argilite cenuşii-închis în stratifi caţie fi nă, cu intercalaţii izolate de argilite nisipoase masive verzi-cenuşii 3. 
(grosimea intercalaţiilor nu depăşeşte 10 cm); grosimea stratului – 4,5 m.

Argilite cenuşii-verzui fi n dispersate cu intercalaţii subţiri (10 cm) de argilite nisipoase; sunt prezente 4. 
nodule constituite din carbonaţi; grosimea – 9,0 m.

Argilite nisipoase de o culoare închisă cu nuanţe verzui-cenuşii; grosimea acestora este de circa 2,0 m.5. 
Argilite verzui-cenuşii şi cenuşii-verzui cu nuanţe foarte închise, în stratifi caţie fi nă, afl ate în intercalaţii 6. 

subţiri cu argilite nisipoase verzi-cenuşii-deschis şi gresii în granulaţie măruntă de o culoare cenuşie-deschis; 
grosimea – 5,0 m.

Gresii cenuşii-deschis în granulaţie măruntă în stratifi caţie oblică; grosimea gresiilor este de 3,8 m.7. 
Intercalaţii haotice, în general fi ne, ale argilitelor şi argilitelor nisipoase de culoare cenuşie-verzuie cu 8. 

forme lenticulare subţiri ale gresiilor în granulaţie măruntă; grosimea – 3,0 m.
Argilite nisipoase de o culoare cenuşie-verzuie-închis, masive, nestratifi cate; în nivelul superior sunt pre-9. 

zente două straturi subţiri de gresii, a căror grosime este de 15 şi 20 cm; grosimea argilitelor nisipoase masive 
este de 1,2 m.

Intercalaţii fi ne ale argilitelor cenuşii-închis şi argilitelor nisipoase; grosimea – 0,8 m.10. 
Roci analogice stratului 7; grosimea – 8,5 m.11. 

Mai sus în secţiune se afl ă Stratele Şebutineţ.
În linii generale, secţiunea Stratelor Pilipov este relativ omogenă pe întreaga arie de răspândire.
Gresiile de Pilipov sunt reprezentate de varietăţi cuarţoase în granulaţie măruntă. În diferite niveluri stratigrafi ce 

între aceste gresii sunt prezente granule de argilite cenuşii-închis. Gresiile deseori au o stratifi caţie oblică. Grosimile 
gresiilor de Pilipov, în majoritatea cazurilor, nu depăşesc 1 m. În secţiuni microscopice se observă un asortiment 
bogat de granule şi ciment; este specifi c şi tipul de cimentare al gresiilor. În funcţie de raportul cuarţ/feldspat, ma-
joritatea gresiilor sunt cuarţoase, însă există şi gresii cu arcoză. În calitate de adaos, în stratele inferioare de Pilipov 
permanent sunt prezente cantităţi mari de glauconit. Uneori, cantitatea glauconitului în rocă depăşeşte 20% din 
volum. Cimentul rocilor este, de obicei, mixt – clorit-hidromicaceu, carbonatic fi n dispersat, silicios cu o porozitate 
înaltă, sau carbonatic de tip poichiloclastic. Pe alocuri, în formă de solzi mici, este prezent biotitul hidratat. În unele 
secţiuni microscopice pot fi  prezente fragmente foarte mici de roci efuzive sau metamorfi ce.

Argilitele de Pilipov sunt constituite dintr-o masă cloritizată afl ată într-un amestec omogen cu solzi mărunţi 
de hidromică şi biotit parţial alterat. În for.065, argilitul este de o compoziţie silicioasă. Sunt foarte obişnuite 
granulele mici izolate de cuarţ şi feldspat. În raport cu masa cimentului clorit-hidromicaceu, predomină canti-
tatea sumară a fracţiei silitice alcătuită din granule cuarţoase şi feldspatice.

Compoziţia argilitelor de Pilipov este următoarea: montmorilonit – 20-30%, hidromică – 40-50%, clorit – 
5-10%, cuarţ – 3-5%, dolomită – 3-5%, feldspaţi – 3-5%.

 Grosimea Stratelor Pilipov variază între 18 şi 38 m.

3.1.b) Stratele Şebutineţ (Vsb)
În cadrul zonei studiate aproximativ 50% din Stratele Şebutineţ, erodate de procesele geologice ulterioare, 

sunt acoperite de stratele paleozoice mai tinere. Rocile de Şebutineţ au culori pestriţe, între care se deosebesc argi-
litele şi argilitele nisipoase brune. În secţiunile acestei unităţi stratigrafi ce locale predomină argilitele, iar argilitele 
nisipoase se afl ă în cantităţi mai reduse. Gresiile pot fi  găsite numai pe alocuri în formă de intercalaţii izolate.

Stratele bazale sunt alcătuite din gresii pure şi gresii afl ate în intercalaţii cu argilitele nisipoase. Între Stratele 
Pilipov şi Stratele Şebutineţ nu există o suprafaţă de contact bine evidenţiată, deoarece între gresiile bazale se ob-
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servă două zone cu grosimi variate, specifi ce din punct de vedere litologic. Astfel, în limita superioară a Stratelor 
Pilipov sunt observate strate de roci pestriţe, specifi ce numai Stratelor Şebutineţ, iar în regiunea de contact peste 
gresiile bazale sunt (în proporţii mai mici) intercalaţii ale variaţiunilor litologice tipice Stratelor Pilipov.

Succesiunea prezentată mai sus (Stratele Pilipov) se completează cu Stratele Şebutineţ în felul următor:
Gresii cenuşii-deschis în granulaţie măruntă, cu un conţinut ridicat de cuarţ, în care sunt găsite incluzi-12. 

uni separate de glauconit; între stratifi caţiile orizontale sau oblice (5-30 cm grosime) ale gresiilor sunt prezente 
intercalaţii fi ne de argilite şi argilite nisipoase verzui-cenuşii; grosimea stratului – 4,0 m.

Argilit brun, tabular, cu un conţinut redus de mică; grosimea – 2,0 m.13. 
Intercalaţii ale gresiilor mărunte brune cu argilite şi argilite nisipoase brune stratifi cate oblic; 14. 

grosimea – 2,5 m.
Intercalaţii ale argilitelor brune şi roşietice cu argilitele nisipoase brune sau verzi-cenuşii-deschis; gro-15. 

simea – 5,0 m.
Intercalare neomogenă a stratelor de grosime mică (0,5-30 cm) de argilite şi argilite nisipoase cu strate 16. 

izolate de gresii glauconit-feldspat-cuarţoase (câţiva centimetri grosime); de obicei, gresiile sunt de culoare 
brună şi au o stratifi care orizontală sau oblică; grosimea stratului este de 4,0 m.

Gresii cuarţoase brune în granulaţie măruntă cu adaosuri de glauconit; grosimea – 2,0 m.17. 
Intercalaţii neomogene de roci similare rocilor descrise la punctul 5; grosimea –12,5 m.18. 

Pe stratele vendianului sunt aşezate rocile ordoviciene şi siluriene, sau rocile mezozoice.
În succesiunea litologică prezentată mai sus grosimea Stratelor Şebutineţ este de 32 m.
Pentru gresiile de Şebutineţ cenuşii-deschis şi cenuşii în granulaţie măruntă, care au o stratifi care specifi că 

paralelă şi orizontală sau, rareori, oblică, este caracteristică prezenţa granulelor separate de glauconit. Culoarea 
brună a altor specii de gresii este datorată cimentului argilos. În majoritatea gresiilor se observă o compoziţie 
polimictă caracteristică. Fracţia detrică este formată din granule de cuarţ, feldspaţi (predomină plagioclazii), 
rocă criptocristalină silicioasă, glauconit (în medie 5%) şi solzi de biotit. Cimentul gresiilor, prezent în cantităţi 
reduse, este clorit-micaceu cu un conţinut neînsemnat de carbonaţi. Structura cimentului poate fi  poroasă, de 
contact sau mixtă. Pentru gresiile brune este specifi c un ciment izotrop argilos de aceeaşi culoare. O astfel de 
masă argiloasă formează aproape în întregime argilitele brune de Şebutineţ. În acelaşi timp, între argilite pot fi  
găsite cantităţi mici de clorit, hidromică, granule rare şi colţuroase de cuarţ. Conţinutul mineralogic al argilitelor 
de Şebutineţ, stabilit prin metodele analizelor termice, se prezintă în felul următor (for.011): montmorilonit – 
20-30%, hidromică – 40-50%, clorit – 3-5%, cuarţ – 3-5%, feldspaţi – 3-5%.

Grosimea maximă a Stratelor Şebutineţ este de 43 m.
Resturi organice fără schelet în rocile Formaţiunii Danilovsk au fost depistate numai în Stratele Pilipov. Ma-

joritatea microfosilelor nu se deosebesc de cele din Stratele Kalius; în acelaşi timp, în unele carote au fost găsite 
fragmente ale fi lamentelor Bicuspidata fusiformis Ass. (Aseeva, 1985), specifi ce numai Stratelor Pilipov.

Grosimea Formaţiunii Danilovsk este de 80 -105 m.
Grosimea Formaţiunii Vendianului în cadrul teritoriului variază între limitele 160 şi 260 m.
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