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2. zAcAMINTE 

ON SOME SYNGENETIC BARITE OCCURRENCES 
IN THE SOUTH BIHOR MOUNTAINS ~ROMANIA) 1 

BY 

ION BERBELEAC, CONSTANTIN LAZAR, AVRAM ŞTEFAN 2 

Sommaire 

Sur quelques affleurements de barytine syngenetique 
dan s 1 e s M o n t s B i hor sud - Ro uma n i e. Les occurrences de bary
tine des Monts Bihor sont situees dans l'horizon carbonatique inferieur du com
plexe median de la serie de Biharia (Protero z olque-Cambr~en) . La mineralisation 
de baryti,ne est localisee dans une interc alation mince (environ 2-3 m d'epaisseur) 
de schistes chloriteux il porphyroblastes d'albite. Toutes les occunences de bary
tine apparaissent comme lentilles, de dimensions reduites (20-200 m de longueuI' 
et 0,01-0,80 m d'epaisseur), presentent une texture stratigraphique rythmique 
et sont concordantes avec les schistes environnants. 

Ces lentilles sont ,formees de bandes de barytine bLanche ou grise alternant 
avec d'autres bandes de barytine de couleur foncee, impurifiee de chlorite, de seri
cite et d'oxydes de fer. 

La barytine apparaît en agregats xenoblastiques et hipidioblastiques, plus 
ou moins lamellaires, constiiuees de gr.anules fines ou/et a dimensions plus 
grandes, a extinction ondulatoire et parfois macles de maniere polysynthetique. 

Les accumulations initiales de barytine ont subi des recristallisations intenses 
pendant le metamorphisme regional. 

Les caracteres texturaux, structuraux et mineralogiques nous font penser 
que les occurrences de barytine des Monts Bihor ont une origine syngenetique. 

1 Delivered on 9 May 1977, accepted for publication on 18 May 1977, .com
munication in the session on 20 May 1977. 

2 Institutul de Geologie şi Geofizică, str. Caransebeş nr. 1, R - 78344 Bucu
reşti, România. 
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The crystaHine formations of the Sou-th Bihor Mountains are made 
of t hree epimetamorphic s€Ties : two U pper Proterozoi'c-Cambrian in age 
with Biharia :md Muncel Series aud the third one of Paleozoic age such 
as Păiuseni Series. 

The above mentioned series are different lithologically. The Biharia 
Seriescomes from spihtic ,rocks with terrigenous intercalations as sand
stones and clays, which have undergone a regional metamonphism in 

09 .. /10 ..... "11 

Fig. 1. - Sketch-map of the Leuca Valley Area. 
1, lamprophyre (Upper Cretaceous-Paleocen); 2, metaconglome
rate (Păiuşeni Series - Paleozoic) ; 3, phyllite (Muncel Series -'... 
Upper Proterozoic-Cambrian); 4, albite-chlorite schists (Upper 
Complex of Biharia Series - Upper Proterozoic-Cambrian): 
5, albite-chlorite schists and limestones (Median Complex of 
Biharia Series) ; 6, quartz-albite schists (Lower Complex of Bi
haria Series); 7, fault; 8, overthrust; 9, baryte occurrence; 

10, geological boundary; 11, unconformity. 

greeTIischist facies ; meanwhile the Muncel Series results from a vo1cano
sedimentary complex consisting Qif pelito-aleuritie rocks. The Păiuşeni 

Series is repn::sented only by psephito-psammitic lower complex. Basic 
and acid intru-sive bodies (gabbros and diorites) are found wi,thin the 
Biharia Series, while acid bodies (granites, rhyolites) oecur in the Munoel 
Series. 

The Biharia Series was divided in three complexes : lower, median 
and upper. The median complex of the Biharia Series includes the barite 
occurrences ; it is constituted of albite-chlorite schists, albite and quartz-· 
albite schists in whkh small intercalatiolliS OI epidote-aetinohte schists, 
llmphibolite sehists, carbonate-quartz schists with albite, chlorite and 
sericit.e; as well as limestones and dolomites occur in pla,ces. 

The metamorphism of Ithe above mentioned series corresponds to 
the associations of the greenschist facies and its intensity decreases 
froin the Biharia ta the Păiuşeni Series. 
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In the southern part of · ;the Bihor Moutnains the formations of 
the three series constitute the western flank of a syncline striking 
NNE-SSW in which, as in the north part, overthrusts could be noticed ; 
the Muncel Series which forms the Biharia nappe overthrust'S the fOT
mations of the Biharia and Păiu şe ni Series (Fig. 1, 2). The alpine origin 
of these o verthrusts, as well as of the frac.ture lines striking NW·-SE 

\ 

---- ; 
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Fig. 2. - Geological sketch-map of the Valcii Valley Area. 
1, lamprophyre; 2, metaconglomerate (Păiuş eni Series) ; 3, phyl
lite (Muncel Series) ; 4a, Biharia Series (Upper Complex - al
bite-chlorite schists) ; 4b, Biharia Series (Median Complex - b j , 

albite-chlorite schists; b2, limestone; b3, iJaryte); 4c, Biharia 
Series (Lower Complex) ; 5, overthrust ; 6, fault; 7, dip; 8, mi·ne. 

is to be pointed out. These fractures formed both ilie main w.ays of the 
Laramaian (banatitic) intrusions , consolitdated especially .as dykes of 
rhyolites, andesites, basalts and lamprophyres and of the ore solutions. 

Stratigraphic position of ' the barite mineralizations 

The barite mineralizations oc,cur in the L€uca Valley. They are 
found in the lowercarbonate 1evel w ithin the median complex of the 
Biharia Series (Fig. 3). This level is placed near the bouncLary with the 
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Păiuşeni Series (Fig. 1, 2) aud is characterized by the presence of l1me
stones, dolomites 01' carbonate schists whi:oh are usually thin {0.10-3 m) 
and strongly laminated. The upper carbonate · level has small thickness, 
varying between 15-30 m, and includes, besides limestones and dolo
mites, carbonate schists, sericite and chloritebearing carbonat€-quartz 
schists, sericite-chlori.te schists, quartz and albiIte bearing sericite-chlo
ri.te schists, chlorite schists with albite porphyroblasts and albite sohists. 

Upper { :::.:::':"":':.::':-'. Cu,Fe E222l { 
level '~:::- .. ~::" Pb,ln ~ 

- b::'::r::::J2 

Middle 
level 

"-,...-..J.-' ~ 

L.:::::.:J 3 
.--' . . ,--' 

1-~- 1 4 

- 5 Ba.Fe 
........ . .. 6 
CU ,Fe,Pb, 

ln 

~7 

Fig. 3. - Stratigraphical column of 
. the Median Complex of Biharia 

Series. 
1, Upper Complex; Median Com
plex; 2, limestone and dolomite; 
3, carbonate-quartz schists interbed
ded with albite and quartz-albite 
schists 4, chlorite schists with al
bite porphyroblasts interbedded with 

. epidote-actinolite schists and am
phibolite; 5, iron oxides and baryte 
lense; 6, stratiform occurrence of 
chalcopyr:ite, iron oxides and base 
metâ l sulphides ; 7, Lower Complex. 

The barite mineraliZ8.ttion iis found in a thin interoalation of chlorite 
rite schists with albite porphyroblasts 2-3 m thick and it includes 
centimetric intercalations of chlorite-sericite-caIibonate-quartz sohists. In 
Vacii Valley, these ,crystalline schists are delimited, both in the lower 
and in the upper part, bythin layers oi limestones and dolomites 
(0.50-1.50 m), strongly laminated and with centimetric intercalations 
of carbonate schists (Fig. 3). 

The barite occurrences appear in Vacii and Bucegiţa Valleys and 
in Arsului and Cetăţuia streams (Fig. 1). The most important and best 
investigated occurrenoe is fourud· in Vadi Valley along ,a length of about 
200 m and a thickness ranging between 0.01-0.80 m. Other barite 
pCCUlTenlCeS are smaJrler a:nd have almost the same development as the 
limestone and dolomite layers. 

In Vacii Valley the barite forms a thin band with small dips 
(7-20° SE) perfectly concordant withthe host rocks. The development 
along rthe strike is cut off towards NE by the erosion, which took place 
during the sedimentation of the Păiuşeni Series and towards SW by 
the alpine fault iTending NW-SE (Fig. 2). 

The middle levelof the median complex (Fig. 3), about 80-100 m 
thick, overlies the lower carbonate one and tt consists of chlorite schists 
with albite porphyroblasts intevbedded with albite S'chists, epidote-acti
nolite schists and amphtbolites. 



5 BARITE lfN THE SOUTH :BIHOR-IVf6uNTAINS 9 

The upper carbonate level of the median ,complex, 20-3'0 m in 
thidmess, is similar tot he lower carbonate le veI, but the first one 
includes only accumulations of iron oxides, pyrite aneI base metal sul
phides ; the barite mineralizations are not found. 

Structural aud textural features of the barite occurreuces 

The barite oecurs assmall-sized lenses similar to those from the 
sedimentary rocks. The strong laminations gave rise to frequent 

Fig. 4. - Detail within baryte 
l.ens f rom Vacii Valley. 

1, chlorite schists with albite 
porphyroblasts, magnetite and 
pyrite ; 2, impure baryte 
band ; 3, iron oxides and hy
droxides ; 4, quartz-baryte 
schists ; 5, a lbite-baryte 
schists; 6, magnetite bearing 
chlorite schists with albite 
porphyroblasts ; 7, pyrite ; 
8, iron oxides and hydroxi-

des; 9, fissure. 
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variations of thicknesses, marked by sudden wedgings of barite accumu
lations within the schists. 

The greaţest barite Iens Irom Vadi Valley exhibits a strong bedded 
structure which becomes more conspicuous towards the upperpart of 
the lens. 

Abont hali of the Iens, f.rom the lower towards the upper part, 
represents a strip of variable thickness which usually includes pure 
or slightly impurified barite with more or less iron oxides, quartz, 
chlorite and ser~cite. This barite, white or white-grey in colour, re
presents 50-700/ u of the lens. The transition from ;bhis strip to the 
albite porphyroblasts chlorite schists from the base takes plaoe a lmost 
suddenly (0.5-2 cm) by means of quarlz-chlorite schists with magnetite 
and barite. This barite strip is overlain by another one whioh is strongly 
bedded, with a rhythmic aspect, 1C0nsisting of 'ehin barite bends 
(0.1-3 cm) impurified with quartz, iron oxides and hydroxides, pyrite, 
chlarite aud sericite. These bands are grey-greenish or grey-brown in 
colour, when the barite Iens is thicker (0.30-0.80 cm), aud include one 
or several bands of pure whiie barite (Fig. 4 ; Plate, Fig. 4). 

The transition towaI1ds the schis,ts of the upper part of the lens 
is developed gradually from the second half of the upper strip when 
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there occur quartz schists with barite, serici,te, ' chlo:r~te, iron oxides 
and hydroxides and pyrite. 

Microscopically the strip of pure barite, apparently with massiY;e 
aspect, presents, however, an oriented strucure made of millimetric 
and centimeiric barite bands with different crystallinization degrees and 
with strong quantitative variations of the iron oxides, quartz and mica 
(Plate, Fig. 1). The pure 'barite bands consist of granoblastic aggregates 
wi,th crystals ranging between 0.1-3.5 mm, usually 2-3 mm, and with 
a strong degree of blastesis, la.'TIination and twinning. The larger barite 
crystals (2-3.5 mm) ar·e very widespread ; their distribution is not uni
form aud they are iGtirnately associated with finer crystals. As regards 
the weakly impurified bands of this strip, one can notice the fine granu
lation of the barite crystals (0 .1--1 mm), as \V·eU as the presence of 
quartz as xenomorphous microgranoblastic aggregates intimately as
sociated with barite, beside iron oxids and hydroxides (magnetite, he
matite, limonite), chlorite and sericite. GeneraHy, the S2me micrograno
blastic aggregates but with porphyroblast ic aspects are common to the 
upper part of the barite lenses ; towards the schists of the hanging wall 
onecan notice a r.epetition of the gr.:moblastic texture with granolepido
blastic 01' lepidoblastic anes. Thes.e aspects gradually disa'Ppear, passing 
to the porphyroblastic textures typically to the albite-chlorite schists. 

At the upper part of the barite lenses the pyrite is present es
pecially near and within the schists wherein the concentration of the 
iron oxides decreases proportionally to the pyrite increase. 

In the two strips of the barite lenses stylolites which seem to be 
of a secondary origin could be observed (as in Meggen - Zi m m e r
ma n n, 1970). They consist of fine-grained barite and quartz ag
gregates to which appreciable amounts of iron oxides, chlorite and rarely 
seri cite and tourmaline are added and exhibit a weak angular deviations. 
Usually, the stylolites separate the fine-grained bar1te aggregates with 

quartz, chlorite and sericite from the coarse-grained aggregates. 
Mag-netite, sometimes, maDtitized and limonitized, is the ,main iron 

oxide whkh occurs in the barite lenses. It is found as isolated grains 
or as xenomorphous granular aggregates. These grains appEar usually 
either among the barite uystals (Plate, Fig. 1) 01' induded aud cOIToded 
by the last one. 

Hematite is another iron oxide identifie d in the barite lenses; 
it oecurs either pseudomorphous aHer magnetite or as fine isolate d hy
pidiomorphous crystals (0.1-0.5 mm). 

. The barite crystals display obvious features OI deformation such 
as lamellar texture, twin.s and l..mdulatory extinction. Barite lameUas, 
frequently elongated parallely to the rock foliation (Plate, Fig. 2) can 
he distinguished besides the granular texture (Plate, Fig. 1). Both th€ 
lamellar and granular barite exhibit sometimes polysynthetical twin
ning (Plate, Fig. 3). During the growth and recrystallization of barite, 
fine grains of quartz, chlorite and iron oxides have been included. Both 
the barite and quartz grains show undulatory extinction more obvious 
in the barite phenoblasts. 
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The universal stage determinations of the 2 V for the barite 
grains point to values which vary between 34-46°, the maximum of 
frequency .appearing at 35-36° and 40-42° (Fig. 5). In 62 measur,ements 
the small values placed in the interval of 34-39c are characteristic of the 
small crystals. while the others belong to the larger ones. This obser
vation suggests the most likely existeD'ce of two barite generations: 

Fig. 5. - Histogram of fre·· 
quency of the 2 Vz values. 
The baryte oc.currence from 

Vacii Valley - Bihor Mts. 
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an earlier one, totally recrystallized during the U pper Proterozoic
Cambrian, and a later generation, partly recrystallized during the Upper 
Paleozoic metamorphism. 

Genesis of barite occurrences 

The above mentioned structural, textural and mineralogical features 
point to the exhalative-sedimentary sy:ngenetic OTigin of the barite 
accumulations which have been metamorphosed. From this point of view 
these barite occurrences from the South Bihor Mountains are the only 
ones known so far on the Romanian ,territory. 

Our hypothesis is based on the following arguments : the spilitic, 
volcano-sediment.ary origin of ,the material of the Biharia Series; the 
well known lirthostratigraphic position of the mineralizations within the 
lower 'caDbonate level of the median compkx; the rhythmical bedding 
and the preservation of stylolites (?) ; the presence of some rocks with 
a transition charact€[' such as quartz schists with barite, chlorite, sericite 
Rnd iron oxides at the periphe ry of the barite lenses ; ;bhe absence of 
hydrometasomatic alterations in the surrounding rocks, as well as of 
base metal sulphides ,and the abundance of iron oxides, and, at last, the 
weak disturbances in the inner pari of the barite lenses (Plate, Fig. 4). 

The formation of barium Icompounds during the sedtmentary pro
cesses is not known enough so far (according to G rus z c z Y k, 1970). 

The Ba and S sourc€ from the barite R!ccumulations from the 
South Bihor Mountains could be considered as having a magmatic 
origin (according to Zimmermann, Amstutz, 1965; Zimmer
ma n n, 1967). These elements probably were present in the sea brine 
as Ba carbonate (C 10 we s, 1889), Ba Clhloride :(D li n ham, 1970; 
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De gen s, Ros s, 1969) and Ca sulphate, which by processes oî de
composition and oX'idation gave r·ise to BaS04. 

However, the marine "regime" favouraible to BaS04 deposition 
did not last a 10ng time and was irregularly rdistributed because the 
Tesulted a,ccumulations are thin, with reduced .l.engths and present 
l1:U!lTIerous wedgings. This '';regime'' presented firequent variations .as re
gards the anions concentratio11S, determining the barite precipitation 
when Ba occured in Isuffkient amounts and the activity of the sulpha'C€ 
ion was high due to the oxidation or increase of pE of the brine. 

Geiletically, rthe barHe OOCUl'rences oan ·be compared to those Jrom 
Meggen-Germany, Arkansas-Nevada (Z i m m e r ma n 11, Am s t u t z, 
1965; Zi m m e r m a n il, 1967, 1970) and Borovica-Yugoslavia (J e T e
mie, 1970). 

Taking into account the paragenesis baxite-iron oxides, one can 
notice that the barite occurrences from the -Bihor Mountainsare simi'Lar 
ta the Toporova deposit-Finl&"'1!d (IVI i k k o 1 a, 1960 ; Pa pun e n, 1967), 
as well as to the other deposits from the Kalovi district, Firiland. 

Conclusions 

The barite occu:rrences in the South Bihor Mountains with an 
exhalative sedimentary origi.n are not of economic importance. These 
occurrences are situated within the lower carbonate level of the median 
complex of the Proterozok-Cambrian Bibaria Series, which C011sists of 
magmatie rocks (basalts, gabbros, rdiorites) 'and vo1c.ano-sedimentary ones. 

The barite accumulations are lens-shaped, 200 m long and 0,80 m 
thiick. In the two strips se.para ted in the banite 1ens from Vacii Valley, 
one ,can notice monomineral accumulations of pure barite of a white or 
slightly grey colour. The tTansition Irom rioh itO the sterile zones takes 
place suddenly in the footwall while tow~ds the ha:nging wan it occurs 
gradually through a quartz schist with barite, chlorite, sericite and 
iron oxides. 

In the barite-rrch zones, rthe main paragenesis is barite-quartz-iron 
oxides and subordinately chlorite-sericite-tourmaline-pyrite. 

The barite lenses are concoTdant w1th the SUIToundi11g schists and 
p.resent a rhythmi,cal bedded sUructure. In these lenses, barite occurs as 
mOTe or less lamellar xenoblastic and hypidioblastic aggregates, ilie 
grains having an undulatory extinction and sometimes polysynthetical 
twinning. 

The regional metamorphism developed during the PlTotel'Ozoic
Cambrian and UiPper Paleozoic led to the formation O'f the Biharia, 
Muncel ailld Păiuşeni Series determining at the S:affie time the recrysta-
1ization arrd lamination of the initial barit€ aacumu1ations. These pTocesses 
influenced very little rthe mineralogical andchemical 'composition, only 
structural and textural changing taking place. 
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QUESTIONS 

V. Cor vin P a p i u: 1. How do you explain the maintenance of the 
~tiloliths in the metamorphism phenomenon ? 

2. How do you explain the pyritc-magnetite association in the syngenetic 
hypothesis ? 

Answer: 1. The stiloliths observed are partiaUy preserved. The regional 
metamorphism in the case of this type accumulation did not completely annihilate 
ihe dif.ferences in microsedimentation as weli as in initial composition of the 
sediments. 

2. The PYrite-magnetfte association in the syngenetic accumulations is quite 
frequent in the Bihor Mountains as weU as in other sulphide andoxide accu-
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mulations in 1he world. The fact that these minerals occur together can be 
explained by the variation and alternation, during deposition, of the oxidizing 
and reducing environments. 

G. Ud u b aşa: 1. Specifying that there arealso stiloliths of tectonic 
nature, it would be interes ling to know what is there within the stiloliths? 

2. Did you noti-ce other v,ar1able opUcal properties beside the variation 
of the 2V angle, function of the size of the barytine granules? 

3. What do you consider as metavolcanites, with whose exhalations the 
barytine is geneticalIy connected ? 

Answer: 1. The existence of the tectonic stiloliths cannot be excluded 
also in the case of the barytine aocumulations ,presented. The following minerals 
lie within the stiloliths: quartz and fine grained barytine, sericite, ;chlorite, iron 
oxides and tourmaline. 

2. Variations in lhe intensity of the twinning of the barytine granules and 
tbe orientation of the axis of the magnetite granules paralIel to the schistosi ty 
and stratificati.on "vere notked. 

3. The metavolcanites include alI the rocks of the Biharia Series, iniatially 
eonsisting of tuf:lites, tuffs, basalt flows and basic intrusion rocks (gabbros and 
diorites). 

1. 1 n tor sur e ·a nu: Could not one suppose the participation of the 
metasomatic phenomena associated with the Laramic magmatism, later resumed 
in the various phases of the Alpine orogenesis, that took place after the empla

cement of the banatite rock bodies 1hat occur in the region? 

Answer: Theauthors of the paper exclude the participation of the Alpine 

metasomatism phenomena in the formation of the barytine accumulation pre

sented, as tl1e respective arguments totalIy support the syngenetic origin. 

1. H â l' t o p a nu: 1. How aoes tlle habitus of the barytine crystals behave 

during the metamorphism ? 
2. What is the significance of 1he tWinning and undulatory extinction of 

1he barytine crystals ? 

Answer: 1. The barytine granules initi.ally sedimented underwent recrys
t8llization processes in 1he subsequent periods of diagenesis and regional meta

morphism. As a result of the regional metamor.phism, the. barytine crystals sl10w 
several directions along the foliation planes of the formations. The lamella: 

habitus is very frequent in the case of some larger crystals. 

2. The significance of the tWinning and the undulatory extinction, observed 

in some barytine crystals, indicates the partkipation of these accumulations in 

ihe processes of regional metamorphism. These .char.acteristi:os are typical of the 

barytine accumulations regionally metamoJ:1phosed. 

G. 1 str a te: Do you know the existence of the baryUne in the mineral 

associations Îormed in the aureola of the banatite bodies in the region ? 

Answer: There is only one situation known in which the barytine occurs 

in the in.tensely circul.ated fractures, but in in.significant .amounts and associated 

with other minerals, such as day minerals and quartz. 
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DISCUSSIONS 

G. Ud u ba şa: Syngeneti.c barytine in non-metamorphosed sedimental'Y 
formations is known in the Dev-onian of the Federal Republic of Germany (Meggen 
and Rammelsberg), where it is considered to be of volcano-sedimentary nature. 

The te·rm "exhalative-sedimentary" has tended to disappeal' lately, as the 
metalliferrous concentra tions are not very great in the present exhalation zones, 
being only mineralizations. The term " volcano-sedimentary deposits" is more 
frequently used or that of " syngenetic stratiform concentrations", which is more 
neutr.al. 

Answer: Brytine in Paleozoic sedimentary Iormations was mentioned in 
the text as being of Meggen type and occurs hoth in Europe (Federal Republic 
of Germany, Spain etc.) and North America. 

Indeed, the ierm " volcano-sedimentary" tends to be rep.laced. The fact 
is mentionecl that the barytine accumulations presented are not significant from 
the economic point of view. 
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GEOCHEMICAL REMARKS ON THE VALEA MORII-PORPHYRY 
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Sommaire 

Observations prEdim ,inair e' s concernant les caracteres 
geochimiques du gisement de dissemination cuprifere de ' 
Val e a Mor i i - M o n t s M e t a Il i fer e s. L'etude presente les principaux 
aspects mineralogiques et geochimiques de la mineralisation de dissemination cu
prifere-aurifere du gisement de Valea Morii Nouă . Cette mineralisation constituee 
en parti,culier de pyrite, de chal:copyrite et des quantites reduites d'oxydes de fer 
et de titane de chalcosine et de bornite occupe la par tie septentrionale d'un corp 
d'andesites et de diorites quartziferes d'age sarmatien-pannonien. Ce corp est 
situe dans la zone centrale d'une structure volcanique complexe affectee d'im
portants processus metallogenetiques et d alter-ation hydrometasoma.tique. Le gise
ment des roches transformees contient des produits de type potassique (feldspath 
ortoclase, biotite), propilitique (epidote, actinote, albite, carbonate, quartz) et argi
lique (miner-ais argileux, quartz, carbonates) distribues dans une zonalite remar
quable. La mineralisation cuprifere exploitable est presente dans l'aire de distri
bution des produits de type potassique et propilitique occupant la partie centrale 
du gisement. Les associ.ations argiliques forment en general les salbandes des 
filous auriferes qui sectionnent les bordures orientale et occidentale du corps de 

'1 Delivered on 28 May 1977, accepted for publicatiol1 on 30 May 1977, com

munication in the session on 8 June 1977. 
2 Institutul de Geologie şi Geofizică, str. Caransebeş nr. 1, R - 78344 Bucu

reşti, România. 
3 intreprinderea minieră Barza, Brad, R.omânia. 
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mineraL L'association d'elements majeursCu-Au-Fe et mineurs Ti, V, 8n, Cr, Ni, 
Co determine les principaux aspects geochimiques de la mineralisation de disse
minatiol1. 

1. INTRODUCTION 

The investigations earried out so far led to some outstanding 
condusions an the copp,er mineralization from this mirhng fielc1 
regaTding, both the ore formation rdUTing the m etallogenesis related to 
the Neogene volcanism regionally developed, and ihe mode of metallo
genetic processes development within the outlined metallogendi'c struc
ture. Due to other geological and geophysical surveys already made by 
Ghitulescu (1941), So 'colescu (1941); Ianovici et al. (1977); 
And'rei (1974)~; Aldea et al. (1975) 5; Stăn es : cu et al. (1976)°; 
in the last two years ,a geochemical study of the Valea Morii deposit 
was most likely. In this· way impotiJant results as regards genetic 
relationslUps between the hypogene a:lteration products and the main ore 
p,aragenesis could be obtained. Taking into account especially this aspect 
of the problem, the structural, geologi'cal and petrographieal control 
factors wiU be taken into discussion as a frame for making more under
standable the adopted metallogenetic scheme evolution. 

II. GEOLOGICAL SETTING 

The relationships which could be established between the g.eolo
gilcal mapping and the pelrogenetical characteristic of the vo1cank pro
ducts generated during the lInd cyc1e of the andesi,tic eruption (Barza 
phase) suggest the presell'ce of a complex vo1canic structure, within the 
Valea Morii mining pel'imeter, which has been built up during many 
volcanic sequenoes. The first sequences belong to a predominant extrusive 
stage, partly sub volvan ic, which geTli€rated amph1bole + pYirox,ene-bearing 
quartz andesites (a-aq2) ; the 'last ones display the features of a stage, 
mainly subvo1canic, with microgranular porphyr,ic quartz andesites and 
amphibole pyroxene-bearing quantz milC:Todiorites (a-C1.q3 ; oq3). No matter 
the opinionsconoemin,g the volcan>ic structUTe, the poly,cyclical character 
of the volcanic structure i:s obviously pointed out making possible the 
settlement of SOffie timing and compos.ition eOITespondences among the 
products of thes€ sequences al1Jd t he main phases of the volcanic evo
lution pertaining to the entire Barza vo}ea~ l k edifice (Fig. 1, 2). Thus, 
it 15 to be mentioned the petrogenetical unity of the Barza e<ruptions 
which are homog.eneous from the mineralogical point of view. The 
mineralogkal differences of some andesite tytpes come only from the 

r, Arh. 1.G.G., Bucharest. 
5 Arh. I.G.P.S.M's., Bucharest. 
6 Arh. 1.M. Barza, Brad. 
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Fig . 1. - The geologi<cal sketch map of the Valea Morii mine field (aocording 
to the existing data) . 

1, intrusion bodies (intracraterial products) ; 2, quartz andesites with hornblende 
and pyroxene; 3, quartz andesites with hornblende and biotite; 4, extraoraterial 
products; 5, Badenian and Postbadenian sedimentary and vo1cano-sedimentary 
furmations; 6, ophiolites ; 7, the copper dissemination ore body a1 the main level 

gallery; 8, gold-silver venis; 9, gallery; 10, pit. 
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1, quartzandesites - quartz diorites: a, quartz dior ites; b, subvolcanic final sequence; 2, quartz andesites (the 
fi rst effusive subvolcanic sequence); 3, Barza quartz andesites (extracr,aterial products) ; 4, Badenian a nd Post· 
badenian sedimentary and volcano-sedimentary deposits ; 5, ophiolites; 6, the boundary of copper dissemination 
body; 7 a, gold-silve.r veins; b, copper dissemination mineralisation; 8, fault; 9, drill; 10, gallery. 
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qUalltitative participation of the hornblende and pyroxene frequently . ~~- , ,, ~ ~, i. ' ,-" '" /~ 
·as hypersthene. The assemblage Q1f the petrochemLcal charaders led to ' ~~,., >":'"'0"-
the division of the volcanic products into groups suah as andesites and .......... ~ 
quartz andesites (Si02 51.32-64% ; A120 3 11.89-25.05%; F20 3 
0.00-9.28% ; FeO 0.00-10.500/0 ; MnO 0.00-1.00% ; MgO 0.11-5.900/0 ; 
Cao 1.09-9.62010; Ti02 0.00-3.86%; K 20 0.32-3.920f0; Na20 
0.59-4.46%; P20 5 0.67%; CO2 2.00% ; S 0.75%; H20+ 0.03-5.830/0), 

:Some of the above mentioned ,petro-types cou1d have a local signirficanoe. 
It is also .to be mentioned that the pyroxene-bearing andesite types 

appear to be formed as the latest products a1ccording to the general 
trendof chemism variation from an intermediary up to an intermediary
.basic one (according to B ore o Ş et al., 1969; B o iT coş fLde 1 a n 0-

vie i et al., 1977). 
Other relationships are also reflected by the C01lllTIOn ,tectono-

volcanic and' metallogendic evolution of the fracture systems; within 
Valea Morii mining field muah more ve ins arecon.iugated being opened 
in Valea Morii Nouă, Valea Morii Veche, Carpen, Ilie Pintilie and Barza 
-ore deposits. The known vein fractures appear along two m.a:in NE 
.and NW trends. Within this interference zone controlled by the pre
vok:anic pr~ . mary tectonic fado!Ts appears the ore-bearing andesitic body 
of Valea Morii (aq3-oq3) more likely wi.,1Jh many apophyses still un
knovm below the 1 Mai principal mining level. Both the and€sitic body 

..and the vein fractures are ,cross-cutting · the country Tocks (ophyolites 
and Neogene sedimentary rocks and the andesitic products generated 
rluring the earlier sequences of the Barza eruptive activity) ; the veins 
.also occur in the 'impregnated an:desttic body (aq3-oq3). 

Taking into aocount the main structural elements, the mode of 
magmatism dev€lopment with th€ formation of a complex volcanic 

.structure and the two mineralization types (porphyry copper and gdld
silver veins) it seems that the pri:mary structural and metallogenetic 
factors were represented by a tectono-vo1cank lmot, whichcircumscribes 
in this area arrd whioch was reactivated during many magmatogenetic 
phases and at least two metallogenetic stages. 

The peculiarity of this ore deposi.t is marked by the obvious juxta
position of the two mineralization ;types aocompanied by hypogene alte
ration products. The cOITelation of the muin features of ille hypogene 
.alteration and the or€ minerals deposition points to a complex metallo
genetk evolution showing large "superpositional time intervals of the 
main metallogenehc sequences. Ţhe mineralogen€tk sequeuce starts with 
the deposi.,tion of the early potassium products of alteration which are 
followed by propylitic and argillk ones. On the whole these alteration 
products (partly the potassic one) preoede or aQcompany the formation 
of the tCopper mineralization. The mineralogenetk pTooesses interrupted 
partly by rauher intense tectono-vokanioc movements (brecdfiation, frac
turing) 18 followed by the extensive circulation of the hydrothemnal 
solutiorus which cause either the formation of the gold-silver and base 
metal-bearing vein fillings or the serkitic-argilUc hydmthermal aureola. 
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Unlike the other known cases of disseminated 'capper minerali
zation from the Metaliferi Mountains (e. g. Deva, Roşia Poieni, Tarniţa, 
etc.), in Valea Morii the ample process of dissemination of copper is 
obvious to be genetically related to the high hydrothermal activiiy whLch 
gave rise tot he subsequent vein fillings. This genetic relationship is 
emphasized by ·common geochemical similarities, whieh took place during 
the same major metallogenetic process. 

III. MINERALOGICAL AND GEOCHEMICAL FEATURES OF THE PORPHYRY 
COFPER IVIINERALIZA TroN 

The mineralogical and geochemical study is based upon a large 
variety oLf analyses such as : mineralogi:cal (250) 7, chemieal (70) 8, from 
andesites more ar less altered and partly mineralized, spectral an rocks 
(70) 'el, spectral an ores (130) 1O,coming from mineralized andesites and 
metallic concentrat€s, neutr0i1 activat ion (34) 11. For the same purpose 
aU the preexistent data and analyses have been taken into aecount. The 
elaborate study aimed on the one hand at the understanding of the evo-· 
lution and the conditions under whioh the hypogene aLteration took 
place, and an the other ai the clearing up o.f the global geochemkal 
character during ihe metallogenehc adivity. The €st.abhshe d connections 
poinl to the genbcal and paragenetical features of ihe mineralization 
(ore) and allow the bEtter understanding of some tendencies as regards 
the mode of primary variation of the mineralization (zonality), the dis
tribution of the valuable contents, the estimation of the geo-economic 
characteristic and so ono 

A) Mincralogy of the hypogeue alteralion 

The assemblage of the newly-formed products Irom Valea Morii 
ore depasit, which appear mainly as complex parageneses and subordi
nately as simple ones suggests that dUl1ing the dev€lopment of the 
mineralogenetic activity four successive mineralo-chemical equilibriums 
took place at the level of potassic, propylitic, argillic and sericitic mineral 
association. The first two mineral associations are characteristic of the 
impregnated andesitic body meanwhile the latest ones appear as being 
zonal disposed in the vicinity of the vein fractures an the whole height 
of the mineralized level. The'se alterationtypes appear at the upper 
level of the ore deposit determin ing the outline of hydrothermal aureola 
of this mining field. 

The potassic alteration gave rise to potash ·feldspar aud biotite. 
This early and simple but ncteworthy paragenesis, as regards the genetic 
and paragenehccharacter of the copper mineralization, as well as its 
time forming, appears withinthe inner pact of ilie. mineralized andesttic 

7,8,9, 10, 11 Numbers of analyses. 
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body (aq3-6q3), being more extented towards the depth. The main 
neominerals generated by the potassic alterntion are the o:rthodase, 
microperthite, biotite andchalcopyrite to which lat'e:r-formed aduLaria, 
albite, quartz, actinolite, chlorite, epido"te, earbonate and day minerals 
are added. Like in the other "porphyry copper" type ore deposits ,from 
the Metahferi Mountains (Deva, Roşia Poieni, etc.) the hrown and green 

<::oloured biohte is subordinated to the orthodase. The po"tassic altered 
rocks (aq3-6q3 partly aq2) are hard, grey-greenish in colour and exhibit 
a high degree of fissuration and mineralization; the whii€-violaceous 

quartz-bea:ring fissures are omnipreSel'lt (Plate, Fig. 1). The rocks 
preserve the structural f.eatures of the fine-grained and granular!.· ground
mass, meanwhik~ the phenocrystals have the prim.a.ry boundaries and 
siz.es. The peculiarity of the rocks altered during this stage is due to the 
almost whole replacement of the green OI' brown hornblende oy biotite 
and chlorite; the feldspars of intermeclia.ry ,composition are partly 
preserved being replaced by orthoclase-perthite and albite as unhomo
geneous hypidiomorphic crystals. In the groundmass the same newly
formed minerals appear irregulaTly distributed as nests OI' finely dis
perS'ed, dependiug on the microlites disiribution. The 5'ame minerals are 
also found in the fissure fillings, the white glreyish quartz being quan
titatively predominant (P,late, F~g. 2). Towards the end of this alteration 
.stage it is to be mentioned as a eharacteristic 'bhe appereance of the 
chalcopyrite subor,dinately accompanied by pyrite and magnetite about 
30-90% of this metallic association is the chakopyrite which, in most 
<::as.es, comes horn the next propylitic stage. T110e chemi,cal analyses con
firmed the pr'esence of ,copper w,ith intermediffi'Y (0.1-0.3010 Cu) ar high 
va1ues (> 0.3% Ou). 

The propylitic alteration affects both the central zone of the 
minera:lized andesitic body superposing ta the rpotassic alteration, and 
its outcr zone is preserved as a f!Tesher one. In such cO'Thdirt~ons depending 
on the mineralo-chemic."ll composition, the propylitizatiou took pl3!ce 
place in space, being difierentiated by th<:: formation of thI'ee mineral 
associations : ehlorite-calcite + talc-montmorillonite-kaolinite (1), epidote
chlo:rite + :calci te + aLbite (2), 'Ohlorite-epitdo.te ~ cakite (3) (Fig. 3). The 
first association represents the O'llter she11 of the transformed aureola, 
whi.ch covers the ore deposit in which the copper peI'oentages laTe 
< 1%. The second aIld third assGciati:ons develop within the limits OI 
the m~neralized body, usuaJly the chloI'i1Je-epidote-cakite association 
superposing the field of the development of the potassic mineraJs with 
high percentages of c:halcoPYTite, magnetite aIldp.yrite (copper I'anges 
hetween 0.2-0.3%, sporadically showing values up to 0.80fa). In other 
cases, the mafic minerals are converted iuto aotinolite, chlorite, epidote, 
meanwhile the feld,spars are replaoed by albite, adulaI'ia,carbon.ates and 
day minerals (Plate fig. 3). The pI'opylitized rocks preserve their 
prymary structure and texture. The same newly formed minerals parti
oeipate in the fissure fillings, being quanti:tatively aocompanied by 
.quartz, chalcopyrite, magnetite and pyrite. 
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The argillic alteration indudes products which belong to two mineral 
associations as hydromicas-kaolinite-montmorillonite + illite aud sericite
chlorite-mo:ntmorillonite and display a convex-shaped shell, cut by the 
erosion, . which cover the upper part of the ore deposit. The above 
mentioned products appear also in the vicinity of the vein fractures 
and towards the deeper levels of the andesiti!c body, as well as in the 

('aleile J.t:::::.:...-'-----.!_--L---:--'-_-L_--'--_.L.---'_--I._~ 73h 
C C:JO Jligh code/JI COt? F(HgOt-FeO ~N/70) 

Fig. 3. - Diagram A. C. F. for the propylitic alteration association. 

central zone of the ore depos~t, within the inner core, wherein most 
of the .potassic and propylitic mineral associatiooo are lC\icking. The 
paragenesis generated in such conditions are obviously different, besides 
the mentionedcharaderistic minerahs the presence of quartz, c8JTbo
nates, C\idularia, pyrite, sphalerite, galena, chakopyrite aud magnetite 
heing distinguished. During this stage the rock primary strudure and 
texture disappear ; the newly-formed mineral association deterunines the 
ap,peâJranoe of the replaeement texture, especially marked by the clay 
mineral aggregates with different degree ofcrystallinity whiloh replaee 
boih the less altered primary minerals and the newly-formed mineral 
associations previously formed (Plate, fig. 4). The 'Olay minerals are 
sometimes Il'eplaced by seri cite and hydromkas. The optkal investiga
tions led to ihe condusion that during ,the time interval of the argil
lization stage the ,ohalcopyr;te and magnetite depositions decreased up 
to disappearance, meanwhile the ,gold, lead and zinc have ipTogressively 
in'creased in the solution. At the level of this timeinterval pyTite, 
sphalerite and galena start to accumulate quantirtatively, the transition to 



9 GlEOCHEMISTRY !IN THE VALEA MăRII COPPER DEPOSrT 25 

the genuine go1d-silver and base-metalgo1d-bearing hydrr-othermal 
veins being gradually earriBd out. The relics of ilie metallic minerals 
as well as of the newly-formed ones determine broad field of variation 
as regards the contents of the element<; corresponding to the participation 
of ohalcopyrite, pyrite, magnetite, &phalerite and galena. This variation 
is mostly controlled by the association type of the aDgillic produots with 
the previously formeci ones, as well as by the:iJr position within the 
copper-bearing andesitic bQdy. 

The sericitic altemtion is genetically related to the pre&en'Ce and 
mode of development of g01d-sUver-beaTing veins. Unlike the argil
lization, the mineral association stable at the levei of this equili:briUiffi 
(sericite-quartz +clay rninerals-adularia) appears quite in the vicinity 
of the veins, constituting the dassic inner zone of the hy;droiihermal 
alterat ion products. The ampleness of this zone may be correlated ta 
the intensity ofthe mineralizing process. The copper disseminated a!Il

desites with their particular aspects due to rthe prev'ious hypogene 
alterations are changed as regards the structural aud textural ohara.cters. 
The recurrences ofthe c1ay minerals by sericite give rise .10 new re
placement textures of ten with a skeleton-like aspect due to 1,he preser
vation of the previous minerals such as chlorite, alay minerals and ortho
clase. The quantitative aocumulation of the vein mineralizat1.ons begins 
towards the end of this stage. 

The time and space relationships established between the different 
above mentioned neomineral associations suggest that 11he h)1lpogene 
alteration took plaoe during many stages with an ample succession; 
during the fîrst two stages the copper mineralization. was formed 
(the early metallogenetk phase) meanwhile towards the end of iihe 
minerallogenetic se q uences , interrupted by important wcton1c and brec
cifation processes, go.1d-sUver-bearing ve ins were accumu1ated (late me
tallogenetic phase) (Fig. 4, 5) . In such conditions, on the account of a high 
circulation of hydrothermal s01utions which affected a bulk of rocks 
within a well outlined area, a copper disseminated mineralization ciT
cumscribes; on the whole it has a rather homogeneous mineralo-che
mical composition but aOCOI'dL"rlg to the way of distriJbution of hypogene 
neommeral associations -ee rtain geooh e m~cal peculiarities appear, especially 
.as regards the distribution of the Imetallic minerals and the contents of 
the major aoo minor elements . . Thus it is to be mentioned 17he predo
mmanee of three metallie assoeiations as magnetite (hematite, rutile, 
ilmenite) + ehalcopyrite; cha1copyrite-PJTite + magnetite (+ hematite, 
rutlle, ilmenite) aud pyrite ± ohakopyrite~~phaleri<te-galena. The juxta
po.sition of more metallic minerals generations (especially cha1copyrite) 
or their removing through leaching sometimes led to a relative high 
variation field of contents as regards the corresponding elements. Thus 
the disseminated cqpper mineraHzation of staekwOTk rtype has an elliptical 
form. The mineralized column mostly circurnscribes within :the limits 
of the andesitic body (aq3-l\q3) below the 1 Mai level, probably 
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--7 ___ 8 _S =-:---"-10 ~11 

Fig. 5. - The distribution of neomLneral assoeiations in the Valea Morii copper 
dissemination bod}', at the main level gallery (aeeording to B ore o ş , Ee r b e 
l ea e). 1, andesites, quactz andesites; 2, quartz diorites; hydrometasomatie trans
formations assoeiated to the eopper mineral ization ; 3, potassic alterations : a, witb 
biotite; b, without biotite; 4, propylitic assoeiation: a, withehlmite, carbonates, 
epidote, sulphides and oxides; b, with chlori te and earbonates; 5, argillie alte-
1'ation; 6, hydrometasomatie tra nsformations assoeiated with the vein mineraliza
tions : a, serieite .alteration; b, propylitie assoeiation with chlorite and earbonates. 
Content isolines for Cu: 7, < 0.1 % ; 8, > 0.2 % ; 9,> 0.3 %; 10, veins; 11, gallery. 
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exhiJbiting a ' tenrdency of dipping towards SW. As in the other copper 
disseminated ore deposits, it :is to be mentioned that in Deva (according 
to B ore o ş, B oş tin e s cu, 1973 12; B o şti nes ,c u ei el., 1975 13), 

Tarniţa , (B o şti nes.c u, 1976 14) and Roşia Poieni (Ion e s cu, 1974) 
ore deposits the early generations of metallic minerale; (magnetite
chalco.pyrite-pyrite) oocur either as fine disseminations 01' ehaotie ag
glom€Tates '(Plate) and the intesity of the mineralizing prooess increases 
accoDding to the degree of fissuration, The predominant trending of tht 
fissure systems (subcenti:metric; seldom up ta 2-3 em in thickness) 
is NE and NW; subordimately miJCTofissurati,on with EW trend couW 
be notiJced. ,On the whole, these systems s'U'perpose orirregularLy arosscut 
€ach other with centimetric displaeements proving sueoessive movements ~ 

thus they give rise to a dense and permeable network with large channel 
ways. The fissure fi1lings consist oLf quartz, ahlorite, epidote, aotinolite. 
carbonate, anhydrite to which variable quantities of magnetite (with 
inclusioms of ilmenite and rutile), pyrite (+ <rutile mclusions), ch:alco
pyrite, bornite, sphalerite (+ tetrahedrite inclrusions), galena are added_ 
The gold partidpates in the above mentioned mineral composition start
ing from the early chalcopyrite generations. The characteristic ore mi
neral associations such as chalcopyrite, pyrite and magnetite whos.e sizes 
are l'anging between 0.01-3 mm, frequently between 0.1-1 mm are 
present either in the' central-mediam. part of the f,issures or nearby the 
wall rock. 

The magnetite, sometimes martitized, oocurs isolated as h y:piJdio
morphic ,crystals or as fine-grained aggregates. Frequently it associates 
with chalcopyrite which 'replaces and ,coTJ'odes it. The magnetite lis omni
present in the potassic and propylitized rocks as an usual component 
of the :replaced mafic minerals and of tne Jissuresfil:led up with chlorite, 
epidote aud quartz from the early generation. Seldom the magnetite 
has inclusions of ilmenite and rutile. 

The pyrite, less frequent in the rocks which undergo po.tassic alte
ration, quantitatively develops within the zone of 'ilie propylitize d rocks 
and con.stitutes the predominant ore minera l of tthe argilhc altered ro'cks, 
thus being directly related to the other ffietaHic mL.lerals from the ore 
deposit. In the ores with patched structures 1Jhe pyrite forms fine-grained 
aggregates with xenomorphic and hypidiomorphi:c ,crystals intensly cor
ro,d.ed especially by cha1copyrite and gangue minerals. Some pyrite grains 
have numerous rutile inclusions; it seems that ,these ones, as compared 
to similar pyrites Erom the Ilie Pintilie ore deposit (according to U d u~ 
ba şa, 1976) may represent late generations from the end of copper 
dissemination process. 

Chalcopyrite is an outstanding mineral of t he propylitized and po
tassic altered rocks, its deposition taking pla,C€ mostly during the time 
interval of early metallogenetic phase. The chalcopyrite has been 

12 Arh. LG.P.S.M.S., Buchar.est. 
, 13, 14 Arh. LG.G., Bucharest. 
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simultaneously formed with iron an:d titanium mddes, pyrite aud the 
anher illentioned su1prndes. In the fissures at least three 6uooessive de
posi'tions eould be established in r<:>lation&hip with the presence oii: quartz 
generations (Ql, QII, QIII - Fig. 6). Chalcopyrite and bornite association 
is seldom noticed, sometimes chalcopyri'te with carrbonates aud pyrite 
being found. In the supeDgene altered ZOIl€S chalcapyrite is pantly or 
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}<'ig. 6. - Strudur,al details in the Valea Morii copper dissemination ore. 
a, gallery 1/5/110 m at the intersection with the vein 1; b, the Pb 
gallery at the ramification 1 m 93 ; 1, 'quartz diorite; 2, quartz andesite 
with hornblende ± biotite and hypersthene; 3, fissures with iron 
oxides, pyrite and copper minerals; 4,quartz generations (QI, QII' 

Qm) ; 5, clay minerals; 6, carbonates 1; 7, carbonates II. 

whoUy converted into covelite, chalcozine and cop-per caTbona1es; the · 
scaI"C€ presence of bomite ·in this paragenesis (chalcopyrite replaoed by 
bornite, covellite and chakozlle) suggests, in this case its supergene 
origin. Sphalerite aud gwena are quite sub CY.r1dinated , UlSually being found 
along the fissures from rt:he argillized rocks, in which quartz, carbonates, 
chal,copyrite aud pyrite predominate. SphaJ.eI'ite shows chalcopyri'te 
exsolutions aI.d sometimes tetrahe drite inclusions; the :Last ones more 
1ikely belong to other minerals genetic generations insufficiently known 
as regards the &equence of the entire mineralogeneti~ process. 

B) Geochemical remarks 

The large variat ion fie1d of the main oxides in the altered and 
mineralized rocks (54.20-30.98010 Si02 ; 9.75-18.46% Ah03 ; 0.07-5.60% 
Fe203; 0.03-4.60% FeO; 0.72-6.84Q CaO; 0.97-4.05Q MgO; 
0.49-5.08Q K20 and 0.14-3.93% Na20) and their quantitative behaviour 
as against the contents of the fresh rocks belongillg to the mentioned 
Barza eruption series ascer'tain the complex geochemica1 conditions 
during the development of the alteration-metallogenetic pro:cesses. Taking 
into account the zonality of the :mentioned hypogene processes and the 
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gener.al mode of quantitati ve distribuhon of the metaJlic minerals, one 
may notice an obvious enri·chme...Ylt in Al, Si, K aud Mg in the richel' 
central zon€ of the ore deposit; towards 'its periphery the contents of 
Ca, Na and Fe, as 'well as Mg/Fe ratio inorease. The relationship 
established between the main neomineral associations aud the presence 
of met'alhc minerals (mainly chalcopyrite) suggest that during the first 
potassic stage due to an alkahne me-dium, there were favourable C.o11-
ditions for the €xtradio11 and mobilizatio11 of metalhc elem€nts rrom 
the initial source towards the accumulatiQn m€dium, ,their deposition 
during this time interval being less intense. Concomitently with the 
transition to the next stage of the propylitic alteration intermediary
alkaline-acid with probable high pH and of maximUfficoncentr,ation of 
metaUi:c ions in the solution, the proper process of copper conoentration 
intensly develops and par.tly goes on during the next argi.llization stage. 
Towards the €nd of the argillizatio11 thecopper deposition gradually de
creases; there tak·es place a passing to a new medium predomimantly 
alkaline with an important metallogenetic t'ole as regards the develop
ment of the second late hydrothermal metallogenetic phase (the forma
tion of gold-silver-bearing veins). Dividing thecopper values into three 
groups ofcontents such as: 0.1-0,2; 0,2-0.3; 0.30/0 Cu, represented 
at the main mlnin:g (Fig. 5)level, a weJl expressed reguLar tenden<:y of 
quasirconcentrical distribution on the horizontal plane with t11e homo
geneous increasing of t he values from the median to thre upper part of 
t11e ore deposit could be distinguished. The total values of the copper 
cont€nt de crease from the central part of the ore deposit towaI1ds iLs 
pEriphery, being quite ,constant abov·ethe main level up to the surface. 

The spectral dn:tlyses of the min,eralized handspecimens sho'v,," 
variation of the 'copper eontents which lTange between 0.1-0.7%, the 
copper values being correlated with the general mode of distribution of 
the main chakophile and siderophile elemen ts (Pb, Zn, Ga, Mo, Ti, Mn, 
Co, Cr, V, Ni). Loca lly, only contents of Pb an-d Zn are a bit higher 
than 0.130/ 0 and respedively 0.45%. The pr.esence of go'1d is 'COnstant, 
g.enerally with low values. 1t is to be m entioned as 'ch.ar.a.cteristic the Iad;: 
of As, as well as the low values obtained (As < 300 ppm), as against the 
high values found in the pyriies from i:he ve in. mineraliz,ation (late 
phase). The Sn and Gecontents are generally low and apparently in
signific.ant. 

Spectral an-aIyses have been aiso c.arried o ut on ore samples g,rouped 
iuto three dasses of contents in which variable degrees of enrichment 
of the above mentioned trace elements, as well as the presence of the 
ot11er ones are noticed. It is to be said that, as compared to the original 
sample, in the coUective metallci preconoentrate the average cont.ent 
of Cu increases about tVlO times, Ni increases once, Ti and V two-three 
times. As fo.r the other mor-e important e lements - Pb, Zn, Ga, Mo, 
Mn - th-ere are not signifioant increases of the 'cont€nts. In thecon
centrate th.e gold contents inc:reases up to fiv.e times. In the cupriferous 
and .pyrite-cuprif-erous concentrate meanwhile Pb and Zn .contents in-
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reClse pro.portionally up to 0.6% and respectively 2.70 0/ 0 ; Ti, Cd, Mn, 
As, Mo, Ge show outstanding values, Bi, Ag, Sb, Co, Cr, In and Ga 
heing subordinately added. Aecoliding to the mineralogical composition 
of the magnetk extract resulte d from the collective metalhc precon
centrate and from its sterile fraction Ti contents are obviously increased, 
as well as Ni, V, Mn and sporadic-ally Sn. 

The quantitative presence of gold aTlid especially of titanium in 
the copper mineralization is the main geochemical feature of the ore 
deposit. The grouping of the gold incn~as€d values in the potassic and 
propylitic altered andesites (as compared ta the local clark belonging 
to the m.etallogenetic type of Barza fresh andesites) suggests the Cu-Au 
genetical relation ; the valu€s gradually increase irom the global sample 
tow-ards the collective metalhc preconcentrate and cupriferous and 
pyrite-cupriferous ,concen1Jrates. The gold pr-2sence in the barren rock 
samples point to t11.e wide cireulation domain o-i this element, which 
was kept as low amounts in the lattice of the gangue minerals, too, 
especially in qu.artz. Som€: informative analyses of 'ch.a1copy,rite and 
pyrite monomineral samples (hardly to be separated, especially .pyrite 
having many chalcopyrite im.purities), partly 'confirm the Cu-Au genetic 
association, the highest gold :contents being found in the pyrite erystals. 
It is quite possible, the sam.ples being gathered fromhssures wherein 
pyrite and cha1copyrite int€rgrow with millimetric crystals of quartz, 
that mOll1omineral associahons may represent later generations formed 
during the subsequent hydrotherm.al activity, therefore insignificant. 
Thus it -could be demonstrated that the presencc of gold in solution 
led ta its enclosing by the eerly chalcopyrite and pyrite generations 
sinoe the begiTInin.g of the mineralizing succession. 

Titanium, the secnod element, quantitatively more i,mportant thau 
gold, may be observed as inclusions of ilmeniteand rutilein magneti1,e 
and as rutile in pyrite, appearing widespreaJd iÎl1 the drcuLation and 
crystallization intervaJs during the mineralizing sequenc€s; the rutile 
has been also pointed out for ilie first time by Ud u ba Ş a (1978) in 
the gold-silver 'parageneses from the Carpen-Ilie Pint,ilie ore deposit, 
\vhich is located north of Valea Morii. Thus the titanium hypogene 
origin eou.ld be explained, a -conclusion which was a150 reached in the 
metallogenetic reseal'ches earried out in the Gutîi Mountains (B ore o ~ 
et al., 1975), taking into accoulIlt only the spectral data with higher 
titanium values. The titanium oocurrence as the above mentioned 
minerals found both in ,the ,copper mineralization and 1..'1 the gold-silver 
veins shows the ·circulation and prec:;ipitaticn compatibility of this element 
either in a oxidizing medium besiJdes the Fe + S + Cu ar in a sulphurous 
or..e as TiF" and TiCI". Some analogies as regards the titanium occurrence 
in ,theco.pper ore may be drawn hetween the Valea Morii ore deposit 
and the titaniferous porphyry 'copper accumulations from Melanesia 
(L a \V ren 'c e, S a vag e, 1975), in the last lcase being idell1tified as 
rutile indusions in pyrite and-chakopyrite asso-ciated with -gold helongmg 
to the final sequences of the mineralizing ,p<rooess. 
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Taking into account the participation of the main metallic 
elernents both quantitatively and qualitatively exeepting iron, one may 
reach the conclusion that the oow'aGteristic elements association is 
Cu-Au-Ti. The global informative contents charaderistic of the upper 
part of the ore deposit allow the establishment of the following ratios : 
Cu-Au = 1 : 500; Cu-Ti = 1 : 4.5; Ti-Au = 1 : 1,000. It could be also 
pointed out a weak increasing of gold global content towards the upper 
part of the ore de posit , as well as the oxides enriooment tendency of 
the ore towards depth, especially marked bythe incr€ased values of 
Fe, Ti, V, Co, Cr, Ni, Sn. A constant behaviour of molybdenum (there 
are not enough data) is o bserved , showing low values on the whole 
height of 1IDe mineraliZ€d level, and galium presence within the limits 
of the domain characteristic of the hydrothermal ore deposits from the 
entire area. 

Using the €Xiperimental data of determination of the physico
chemical conditions in which the hy,pogene alteration processes took 
place (B e a n e, 1974), it may be estimated that the copper di:ssemimated 
mineralization, which resulted from the comb:i.nation of the Fe-Cu-S 
system sta:ble at 4.5-6 pH, could be formed ai 1emperatures rang ing 
between 300-350°C. Obviously in suah conditions thebeginning of 
the mineralogene.tioal activity at ilie level of the early newly-formed . 
minerals (orthoclase and biotite), as well as in :the o1:lher ore deposits 
lmown ali over the wor1d, took place at higher temperatures up 
to 480°C. Some geothermometrical indications obtained from the liquid 
inclusions investigation (in which a solid state is also identified
halite crystals) at the le ve 1 o.f ilie early generations of translucide 
quartz + ohalcopyrite, magnetite from Roşia Poieni, lead to the con
clusion that in Valea Morii the copper mineralizing phase also began 
at temperatures > 360°C. 

IV. CONCLUSIONS 

The preliminary geochemical data show the global cupriferous 
oharacter of the volcanic products and of the associated metalliferous 
accumulations from the Valea Morii mining perimeter. As against the 
neighbouring andesitic structures, in this area the copper mobility was 
more intense starting even from the early stages of development of the 
magmato-voLcanic processes. As a whole the following basic values can 
,be estimated - a variat ion of domairus for the main andesitic petrotypes. 

Valea Morii andesitic type (a.q3-bq3) . 
Cireşarta and Cwpen-llie Pintilie andesitic type 
Barza andesitic type sensu stricto . 

0.001~0.10f0 Cu 
0.002-0.004010 Cu 
0.001-0.005010 Cu 

The quantitative copper presenoe im. rthis zone with a high per
ine.ability of the crust (corre.sponding to a tectono-volcanic knot) 
generated dumig the final sequences of subvolcanic activity the copper 
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disseminated ore deposit and has quantitativdy enriched in copper, 
during ,the same major m€tallogenetic process, gold-silver mineralizatioil1s 
subsequently formed. Thus the global geochemical character of these 
veins is different Erom the other one of the neighbouring ore deposits. 
Suah aspects aTe obvious when comparing to the copper va:lues obtained 
from the ore and from the ruain constitutive metallic minerals. 

The veins from the Valea Morii ore deposit 

ore 
0.01-0.008% Cu 
0.14-1.10% Cu 
scal'cely 3.90% Cu 

pyrite . 
4,00v ppm 
-12.5% Cu 

shpalerite 
2,000·-
- 5,700 ppm 

galena 
760 -
-1,900 ppm 

The vein.s irom the Carpen-llie Pintilie ore deposit 

0.004-0.010% Ou 
0.048-0 .056% Cu 
scarcely 1 % Cu 

760 
-3,800 ppm 

500 
-1,750 ppm 

The ve ins from the Barza ore deposit 

100-
-350 ppm 

0.004-0.070% Cu < 3,000 ppm < 1,500 Plpm < 200 ppm 
scarcely 0.075-0.05% Cu 

The global geochemical oharader of thecopper disseminated mi
neralizationcan be obtaţned fram totalizing the spectral anaIyses on 
original sampleand on the main metallic concentrates coming from it, 
thus reaohing to the following globaleomposition: Cu, Fe, Zn, Pb; 
Au-Ag + As, Ga, Sn, Ge, Mo, Mn, Ni, Co, Cr, V, Zr, Se, Y, Yb, Ba, Sr. 

The behaviour of the main metallic elements such as Cu, Fe, Ti, 
Sn, Co, Cr, Ni, V, Au, Ag, Pb, Zn in the limits of the ore body also 
related to the space development of the hypogene alteration produ<ets 
is rendered in figure 7. From this figure, as well as from the analytical 
data resuit the mode aud the limits which are dete:rmining the 
notion of a homoge neous character of the mineralization. Generally, 
a certa in degree of horizontal zonality as regards the distribution of 
copper ·contents into three dasses of values (Fig. 5), as well as the 
rather const.ant aspect on vertical of these values, could be not:i!ced ; as 
against this case one may observe within each zone, at aH the levels 
of the ore deposit, a tendency of irregular copper behaviour (the super
posing interv.als of high, medium, and low contents), especially 
determined by the way of development of the metallogeuesis according 
to the changing of the mineralochemical equilibrirums during the potassic, 
propylitk and argillic alterations. The feITomagl1esian and intermediary 
alkaline-aciJd-subcalcic character al. the andesitic products lea ds ta the 
broading of the uruhomogeneous variation and distribution of the copper 
contents. Aspects of the unhomogen€Ous distribution of mineraJization 
are also given by the behaviour of the other trace elements. 

3 - c. 1971 
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F.ig. 7. - The schematical distribution of the metallic .element as
sociation in the Valea Morii cop.per dissemination deposits (aocoI1ding 

to B 0 .1' coş, B e l' bel e a c). 
1, quartz andesites and diorites; 2, quar-tz andesites . Alteration types ; 
3, potassic ; 4, propylitic; 5, argillic; 6, veins; 7, relatively homo

ge:nous distribution; 8, indefinite distribution; 9, gallery. 
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From the observations made up to now one may draw the con
clusion of the titanium-auriferous geochemical character of the copper 
disseminated miner.pJization from the Valea Morii ore deposit. The 
common source of the andesitic products aud of the metals, as well as 
the early time intervals deposition of the mineralizations Irom Valea 
Morii ore deposit cou1d be estihla!ted as a-gainst the other mineralizations 
related ta the andesitD.:c products of the Barza volcanic edifice. 
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QUESTIONS 

1. Ni ţ u 1 e s cu: The complex research methodology adopted by the authors 
allows a more thorough interpretation of the geochemicalchamderi'stics of these 
dissemination copper mineralizations. StiU the question arises whether the principle 
scheme used for obtaining concentrates in some minerals brought about some dif
ficulties in det.ermining the distdbution of some minOl' elements and the relations 
with the majol' ones, due to the concreti,ons between minerals 01' the small size 
of others (losses of gold in steriles, sulphides in the magnetic fra c~io n) ? 

Answer: The determinations carried out on concentrates and in sterile 
are Cjuite significant (although the concentration did not take place under optimurn 
conditions and in various degrees of ore crushing) for tbe meaningful defining 
of the minor element associations and their general behaviour within the deposit. 
The order of size of the enrichment index for the principal minor elements can 
beestimated \"ery we11. 

1. M ă 1 d ă r e s c li: 1. What kind of relations did you notice between 
the copper distnbution and the propylitilc alteration? 
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2. What is the genetic position of the two types of potassium hydrothermal 
alteration, the biotite and K feldspar one and the seri cite, quartz ,and adular 
one round the gola veins ? 

Answer: The monomineral associations from the types of potassium and 
propylitic alterations are totally transformed i,n the case of the processes oi 
argillitic and sericitic alterations; skeleton-like minerals (chlorites, epidote, or
those = perthite) repla,ced by quartz, clay, hydromk minerals, sericite and adular 
are seldom preserved. 

DISCUSSIONS 

I. Ni ţ u 1 e s cu: As separation methods of the minerals (by physico
mechanical processes) were used, we propose the following principal scheme used 
in the geochemical study of the minor elements from the non-ferrous and gold 
ores in the Socialist Republic of Romania, achieved by us during the 1960-1969 
period: irom fhe samples ground ,at 0,10 mm, the sul'phides are sepamted first 
by (collective or selective) flotation, then the suliphosalts, the native elements 
(Au, Ag, Cu) etc., and then, the other useful minerals of Fe, Ti, Sn, W etc. are 
recovered by mGgneticand hydrograviphic separations. 

Answer: We agree with your proposa1; such studies are the object of 
preparation and revah.lation researches. Still; we made such attempts, being 
confident that these data are necessary, even with prelim.inary char.acter, the 
more 50 as the preparation studies for the exploitation of this deposit did not 

. take into account this side, which is very important in the ore complex revaluation 
complex. 

T. P. G h i ţ u 1 e s cu: 1. As regards the petrological texture of the 
andesitic body from Valea Morii, the systematic study 1 made does not confirm 
the hypothesis of the authors, according to whkh, there would exist a subvolcanic 
body, bearing the copper impregnation mineralization, in the neck of a pre
existent volcano. In fad, a gradual transition of the impregnation intensity is 
noticed from the column with higher copper concentration to the non-impregnated 
zone, .in the same andesite. The petrogtaphic and petrogeochemical differences 
are due exclusively to the transforrnations from the various alteration phases. 

2. The paper brings a valuable contribution to the knowledge of the deposit 
geochemistry, including important new data. It is worth mentioning the arguments 
of the a'llthors tot he thesis, dating for a long time back, aocording to whkh the 
mineralization in the sectors of the MetaHiferrous Mountains empLaced during 
a single phase, in one or several stages. There is a silidfication stage with 
chal<copyrite and magnetite impregnation and a later, typicaUy hydrothermal 
stage, with native gold. The data brought by the authors confirm the idea that 
the propyli.tic alteration is not a marginal zone of the argiHitic-sericitic trans
formation, as maintained by othe1' authors, not agreeing with the initial definition 

of the propylitization phenomenon. 
3. The authors introduce to the usual 'conception of the evolution of the 

Neogene metallogenesis in the region the ·new idea of the existence of some 
"copper andesites", marked by a higher "pri.mary" copper content. 1 do not 
agree with this point of view which seems to dis·agree with the gener.al theory 
of the origin of the deposits of copper impregnation and with the f.ads observed. 
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2. ZĂCĂMIN'l'E 

CONTRIBUŢII LA CUNOAŞTEREA GEOLOGIEI ŞI METALOGENEZEI 
PĂRŢII DE NORD A MUNŢILOR SEBEŞ 1 

DE 

CRISTUDOR CHIVU 2 

Abstract 

Con t r i but ion s t o th e K 11 o w 1 e d g e o f t h e' G e o log y a n d M e
ta Il o gen e sis o f t heN o rt h e r 11 Par t o f t h e S e b e Ş M o U 11 t Hin s. 
This paperdeals with the new data obtai11ed from the geological prospecti,ng 
wo.rks carried out in the northern part 'of the S e beş Mountains. The fiu:"st part 
of the paper complises the stratigraphical succession of the two crystalline series, 
the characteristic features of each complex and the relatinoships between the 
two series (Căpîlna-Cărpiniş Series, and Sebeş-Lotru Series) being pointed out. 
The second part of the paper deals with the metallogenetic processes in this 
region, establishing three metallogenetic epochs (pre-Baikalian, pre-Hercynian, 
Alpine). In the end, it is specified that the prospects of the region are oonnected 
with the ferriferous accumulations of the epimetamorphic seriesand with the 
metallic sulphides encompassed in orthoamphibolites. 

DateJe pe care Je prezentăm se referă la parte,q de nOI1d a mun
ţilor Sebeş, între valea Cugiru Mare la vest şi valea Tiliş-ea la est. 
Limita ·de sud a regiunii cercetate, corespunde unei linii convenţionale, 
ce ar uni cursul superior al văilor Ghenei şi Tonea cu localităţile Şugag

Jina-Podana Sibiului. La nord limita se extinde pînă în depozitele se-

1 Prezentată la 26 februarie 1977, acceptată pentru publicare la 14 mai 1977, 
susţinută în şedicr1ţa din 21 decembrie 1976. 

2 Intreprinderea geologică de prospecţiuni pentru substanţe miner,ale solide, 
str. Caransebeş TIr. 1, R - 78344, BUicurei'ti. 
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dimentare cretadce ş i neogene ale bazinului Transilvaniei, cu un aspect 
sinuos ce leagă localităţile Săsciori-Deal-Cărpiniş-Gîrbova. 

1. ISTORICUL CERCETĂRILOR 

Primele cercetări geologiceasupra munţilor Sebeş, datează din 
secolul treeut şi aparţin lui S tur (1860), Hau e r, Sta c h e (1863) şi 

v. 1 n k e y (1891). Cercetările au continuat în perioada următoare. 
în deceniul patru s-au efectuat ample cercetări asupra Carpaţilor 

Meridionali Centrali, de către G h i k a - B ude şt i (1937) şi Ve n d l 
(1932). Zona c€lltrală a masivului Sebeş a fost cel1cetată în perioada 
1953-1955 de P a veI e s cu, separînd formaţiuni cristaline, eruptive 
şi sedimentare. În 1966 P a veI e seu 3 a cercetat sectorul cuprins între 
rîul Sebeş şi valea Cugiru Mare, descriind asociaţii mineralogice înca
drate la faciesul de şisturi verzi. în 1959, S a v u t, a efectuat un studiu 
asupra unor iviri de pirită şi gips uri din sectorul Cărpiniş şi Gîrbova. 

Formaţiunile cristaline de la vest de valea Tonii au fost :prospec
tate magnetic de 10 TI e s cu (1957) 5, semnalînd unele anomalii cu va
lori de +700 - +1 500 gamma, la sud de dealul Tonea. In sectorul 
Cărpiniş au fost executate de asemenea prospecţiuni magnetometrice de 
Ş te fIe a 6 şi Mar an, Mat ee seu 7, care au conturat două e:linia
mente anomale, orientate est-vest, confirmînd datele geologice obţinute 
pentru acest perimetru. 

Lucrări de detaliu au fost executate de C h i v u în perioada 
1971-1975 8, care au evidenţiat în seria Căpîlna-Cărpiniş, noi zone cu 
acumulări de fier (facies oxidic şi carbonatic) , pr·ecum şi unele minera
lizaţii de sulfuri metalice (pirită, ' carcopirită, galenă, ,mispichel), de natură 
vulcanogen-sedimentară şi hidrotermală. 

II. GEOLOGIA REGIUNII 

Structura geologi ' că a părţii de sud a munţilor Sebes este aLcătuită 
din formaţiuni cristaline, roci eruptive şi depozite sedjm~nt<tre. 

In g€n€ral, gradul de participare al rocilor metamorfice este do
mi~ant, în rapo;rt 'cu cel al magmatitelor şi depoziteloT sedimentare. Cele 
rr:a1 ~echi tormaţiuni geologioe din regiunea pe care o ' prezentăm sînt 
şlstunle cnstaline ale seriei de Seb€ş-Lotru , considerată a fi de vîrstă 

prec ambria nă (S ~ v u et al.) a, care suportă discordant ş i transgresiv, 
pe .de o pa;rte roclle slab metamorfezate, ,iar p€ de altă parte depozitele 
sedlmentare senoniene (Săsciori) sau neogene (Cărpiniş, Deal, Gîrbova) 10. 

A Elemente ?,e natură stTaţigrafică, petTografică şi tectonică au permis 
mcadrarea rO~llor met<tmorfl'ce din zona eer l oetată, la două serii şi 
anume: o sene slab m et.a morfozată, pe c<tre <3.ffi denumit-o Căpîlna
Cărpiniş (încă din anul ] 971 - întrucît are dezvoltare maximă in sec-

3 Arh. LG.P.S.M.S., Buoureşti. 
4-10 Arh. I.G.P.S.M.S., Bucureşti. 
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torul de la est de riul Sebeş , ocupind o bună parte din extremitatea 
vestică a munţilor Cibin) 11 şi seria de Sebeş-Lotru (numai o parte). 

In general, majoritatea cercetătorilor anteriori, au semnalat şi 

descris şisrt urilecristaline epimetamor.fice din partea de nord a masi
vului Sebeş, fără a le separacartogmfic. În lucrăril e mai recente şi ohiar 
pe hărţil e scara 1 : 1 000 000 ş i 1 : 200 000 seria slab metamorfozată este 
trasată ca o ba'J1dă continuă pe toată rama de nord ş i nord-est a mun
ţilor S ebeş, între bazinul Streiului şi valea Gîrbovei. 

Lu crările efectuate în sectorul rîul Seb eş -vale a Reoea l2 au arătat 
că seria slab metamorfozată, se €f ilează treptat spre vest (va lea Cu
girului), unde mai apar doar fragmente ş i blO'curi de calcare cristaline. 

Corecturi au fost aduse şi limitei estice a seriei ,de Căpîlna-Căr
pillJi ş, care se menţine continuu pînă la nord de locahtatea Săliştea Si
biului, unde dispare sub depozitele neogene, ca apoi să r,eapară în dealul 
C e tăţii, în apropierea localităţii Orlai. 

A) Stratigrafia 

Cele două serii pe care le-am separat în partea de nord a masi
vului S ebeş, seria Căpîlna-Cărpini ş ş i Sebeş-Lotru, ocupă arii :d~ferite. 
Prima se dezvoltă sub forma unei f , îşii orientată est-vest, ,cu lăţimi cu
prinse intre 0,5-2 km. Metamorfitele de treaptă me die, incluse în seria 
de Sebeş-Lotru, au dezvoJtare mare atît la nOl'd cît ş i la sud de arealul 
0'cupat de rodle epimetamorfice (mai ales în partea de sud a contac
tului tectonic dintre cele dou ă serii). 

l. Seria Sebeş-IJotru. Această serie a fost divizată, în partea 
de nord a Sebeşu.lui, în: 'complexul de micaşisturi, paragnaise şi roci 
amfibohlce şi complexul de ş isturi micacee şi al gnaiselor cuarţo-feld
spatice. 

a) Complexlţl de micaşi sturi, paragnai.se şi roci amfibolice apare îri 
regiunea pe .care o studiem, doar in parte, anulînd în felul acesta fixarea 
limitei inferioare a lui. Ocupă un teritoriu însemnat, fiind 'constituit 
d·int.r-o alternanţă intimă de pa.ragnaise, mica ş i stu.ri mUSICovitice + bio
tit + almandin, micaşisturi cu almandin şi stauroht, amfibolite cu bio
tit + aJmandin, şisturi amfibolice, gnaise amfibolice ş i cuarţite biotitke. 
Paragnaisele şi micaşisturile g,înt Gl.,fectate în \lTlod diferenţi a t de procese 
de migmatizare,cu tranzti.ţii evidente între pELohetele de roci, aşa încît 
separarea lor este destul de dificilă. Se poate constata u şor, cum pe un 
fond de pararoci s-a dezvoltat o gamă variată de migmatite. 

Un alt element care arată nota particulară a -complexului este ca
racterul retromorf al rocilorconstituente (valea Ciungilor), ce s uger ează 

curgerea plastică a materialului paleosomatic, invad.at de neosomă ş i 

prins într-un cîmp de mi şcări deformationale. 

11 Arh. LG,P,S.M.S., Bucureşti. 

i? Op. cit. pct. 3. 
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Urmărindu-l de la nord către sud, se const ată o , creştere a intensi
tăţii metamorfismului şi 'concomitent cu aceasta se amplifică şi gradul 
proceselor de migm.atizare, surprinse în multiple şi variate aspecte, de 
la gnaise oftalmitice-lenticulare, pegmatite, pînă la gnaise granitice (valea 
Dobrei, rîul Sebeş), cu o poziţie uşor paraautohtonă, care genetic, invocă 
procese de anatexie şi palingeneză. In partea inferioară a acestui complex 
se dezvoltă puternic migmatitele lenticulare-liniare, cu frecvente sepa
raţii :pegmatitice, cu o compoziţie simplă, con,cordante sau discordante, 
Spre partea superioară este puternic afectat de elemente disjunctive 
(valea Ciungilor, valea Tonii, v.alea Diulei), modificînd orient,area com
plexului de la vest-est, 18. nord-vest-sud-est (Padina Inelelor-DoMrca). 
in general, este compartimentat de nwneroase fracturi majore, orientate 
nord-sud, care au determinat o s,chimbare progresivă a diTecţiei meta
morfitelor, de la vest-est în valea Haitii, la nord-vest-sud-est, în sectorul 
de la vest de Pa dina Inelelor. 

Din această cauză, limita cu complexul superior cu un caraoter 
cuarţiti:c este sinuoasă şi greu d€ trasat, acuzînd frecvent asp€cte de 
tranziţie, dar şi consecinţ€le unor falieri-t€ctonizări, ora.€ntate nord-sud. 
?arrtea superioară a complexului se termină în mod constant, cu un 
orizont d€osebit d€ caracteristic de roci cuarţitice, cu un n€t caract€r 
t€rigen «cuariite blastodetritice), p€ alocuri extrem de dure şi cu noduli 
de ' cuarţ şi f€ldspat în masa lor. Trăsăturile specifice ale ' acestui orizont 
sînt €vid€nte în val€a Sebeşului şi în bazinul văii Ciungilor (Gîrbova), 
und€ masa fundamentală cuarţo-micacee conţin€ el€mente rotum:d€ sau 
subrotunde de cuarţ şi feldspat, imprimînd ro cii Wî aspect ps.eudoocular. 

Raporturile cu Iffi€tamorfitele de temperatură scăzută sînt în ge
neral tectonice, urmărind o linie de încălecare cu inclinări variabile 
(uneori sînt ezit.ante - 87°), recunos'cute şi prin ampl€ proces.e de miloni
iizar€ şi catadazare a rocilor IDconjurătoare. 

b) Complexul şisturilor micacee şi aZ gnaiseZor cuarţo-feldspatice, 

înainte de a fi descris, vom argumenta de ce am separat în sectorul de 
la nord de seria Căpîlna-Cărpiniş, un complex de sine stătător. La prima 
vedere s-ar părea că există asemănări destul de mari, între m€t.amorfi
tel€ situate la nord de seria slab metamorfozată şi cele care apar la sud 
de 'contactul tectonic. Datele de teren cît şi cele de laborator, d€zvăluie 
însă, trăsături distincte, atît în ceea ce priveşte natura iniţială a meta
morfitelor cît şi aspectele lor textural-morfologice. Cele din nord sînt 
reprezentate preponderent prin şisturi micaoee, şisturi amfibolic€, amfi
bolite şi roci cuarţo-Îeldspatice, cu un aspect mai mult sau mai puţin 
gnaisic. Se r,emarcă deci, un material iniţial pelitic-aleuritic şi subordonat, 
psami:hc. 

Valea S€beşului, între Laz şi Căpilna, unde apar în mod continuu 
migmatit€ oculare, reprezintă o situaţi€ particul:=tră, întrucît spre €st şi 

vest acestea au o extindere mică, locul lor fiind luat de şisturi micaeee 
şi cuarţito-biotito-amfibolice, care deţin o pondere însemnată. Structural, 
ele formează un anticlinal larg dezvoltat, oe s.e poate trasa între dealul 
Pleşilor şi valea Cîlnicului. in zona axială se dezvoltă gnaise granitice 
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(nebulitice), iar în zonele periferice, pe fLancuri, gnais€ oculare - cuarţo

feldspatice, la care aspectul ocular este dat de noduliide feldspat şi 

cuarţ, crescuţi blastic sau remaniaţi în !procesele de sedimentare. Faţă 

de aoest aspect, migmatitele oculare 'ce ocupă zona axială a structmii, 
sint caracterizate prin mega·cristale de feldspat potasic, uneori cu forme 
geometrice şi cu o poziţie di&cordantă faţă de şistozitate, indidnd că for
marea lor, este mult mai tirzie în raport cu primele, ,care sint sin,meta
morfice. Ele s-au dezvoltat într-o etapă de calm tectonic, dovadă fiind 
aspectele cristalelor de feldspat potasic (microclin), cu dimensiuni de 
1-5 cm diametru, care se asea mănă cu un proces de feldspatizare dez
voltat într-o aureolă de contact. 

La toate elementele susmenţionate, p€ntru a întregi caracterizarea 
complexului, adăugăm şi prezenţa calcarelor cristaline, uneori dolomi
tice-sideritice, sub forma unor tmici iviri în masa şisturilor micacee sau 
cuarţo-feldspatice. Caract.erele semnalate pentru aoest complex nu se 
regăsesc decît parţial in cel de micaşist'Llli şi paragnaise. Migmatitele au 
în majoritate un caracter lenticular şi subordonat liniar. Doar în zona 
Şugag, pe drumul Jina-Dobra, apar gnaise oculare, care cu greu se 
pot corela (doar textural) cu cele din sectorul Laz-Căpilna. Aspectele 
morfologice ale migmatit€lor de la sud de lIDia tectonică, sînt expresia 
unor intense mişcări de deforma ţi-e , în timp ce în nord, rocile sînt slab 
cutate, iar migmatit€le (masa prin ' cipală) indică în formarea lor, inter
venţia unor soluţii silico-alcaline, metasomatice. 

Prezenţa calcarelor în acest complex ' a ridicat chiar problema in
terpretării lui ca o entitatR separată, cu ci evoluţie oarecum independentă, 
în oare ar intra şi partea inferioară a seriei Căpîlna-Cărpiniş (com
plexul de cuarţite feldspatice şi şisturi cuarţito-muscovito-albitice), car,,; 
are de asemenea in compoziţia sa mici ocurenţe de calcare cristaline
sid€'ritice. Dar prez ·enţa migmatitelor în acest complex, cit ' şi trăsătu

rile net distincte ale orizontului de cuarţite albitice, care marchează ,În
ceputul seriei, ne îndreptăţesc să le considerăm (cel puţin pentru etapa 
actuală), în raporturiJe descrise mai sus. 

2. Seria Căpîlna-Cărpiniş. Această serie are o dezvoltare relativ 
mică în raport cu seria intens metamorfozată, dezvoltîndu-se sub forma 
unei fîşii orientată est-vest, între partea esbcă a văii Cugirului Mare şi 

dealul Cetăţii (Orlat). 
Rocile constituente ale acestei serU vin în cont.act atît cu seria 

de S-ebe ş -Lotru, cit şi cu depozit€le sedimentare neogene. Spre est, 
formaţiunile sediment.are se retrag mult, iar din valea Gîrbovei apar 
numai gnaise oftalrnitice. Limita dintre cde două serii este . în general 
tectonică, atît la sud, cît şi la nord (parţial), exprimată prin intense 
procese de milonitizare, care au afectat arii largi ooupate de şisturile 

cristaline. ObservaţiiLe de teren, asociate cu cele de laborator, au permis 
să se stabilească natura mixtă, terigenă şi magmatogenă a epimek'UllOr
fitelor din zona pe care o prezentăm . Natura materialului premetamorfic, 
dezvăluie condiţii şi monlente caracteristice evoluţiei unui bazin de se
dimentare cu caracter de eugeosinclinal, înlesnind stabilirea următoarei 
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succesiuni stratigrafice: complexul cuarţitelor illbitice şi al şisturilor 

cuarţito-muscovito-al:bitice, complexul tufogen-ma:gmatogen bazie, com
plexul şisturilorcuarţitice negre 'cu grafit şi ill rocilor ,carbonatice, com
plexul şisturilor cu magnetit, complexul cuarţitelor şi şisturilor cuarţito

muscovitice, albitice. 

a) Complexul cuarţitelor albitice şi al şisturilor cuarţito-muscovito

albit'ice, intens cataclazat, este situat în baza seriei de temperatură scă

zută. Se menţine continuu pe distanţ e kilometrice, între val-ea Ghenei 
şi valea Radei la est,constiLuind un orizont reper pentru stabilirea suc
cesiunii seriei de Căpîlna-Cărpini ş . În Valea V.arului arpar sporadic în 
cadrul lor, intercalaţii de şisturi amfibolice şi cuarţite amfibolice, de 
2-5 m grosime. Cuarţitele feldspatioe de culoare cenuşie, în general 
echigranulare, trec la ' cuarţite albe şi vineţii cu puţin mus-covit (pi'riti
zate-limonit;zate), care suportă la rîndul lor, un pachet de şisturi mus
covito-aJbitice. Limita inferioară a acestei serii este marcată uneori ' prin 
fenomene decataclazare ş i milonitizare. 

Trăsătura d o minantă lCl complexului () constituie prezenţa constantă 

a albitului (poTfiroblastic sau microbLastic),precum şi a unor elemente 
detritice de cuarţ şi cuarţite (ovoidale), rupte din rocile fumdamentului, 
reprezentat de seria de Sebeş-Lotru. La 'partea superioară acomple
xului apar frecvente intercala ţii subţiri de şisturi cuarţ1tice amfibo
lice + biotit şi şiJsturi clorito.,micacee + almandm (în caTe sînt prÎ1nSe 
roci porfiroide şi metatufuri aci!de). 

Rocile cuarţitice şi muscovtio-albitice, structural, alcătuiesc un sin
dinal asimetric, schiţat între Valea VarUJlui şi valea DivIei, 'cu flancul 
nord1c mai înclinat. 

In bazinul văii GîIibovei sînt străpunse de unele magmatite acide 
de tipul granitelor 'plagioclazice cu biotit, care ,au ldat în zona de contact 
cu rodle înconjurătoare, slabe fenomene de silicifiere şifeldspatizare . 

Ele au prins in masa lor ancliave ,din şisturilecristaline, ca mici lenWe 
sau pene de şis-turi cuarţito-amfibolice, orientate conform cu direcţia 

de şistozitate. 

b) Complexul tufogen-magmatogen bazic ail cărui ,caracter dis
tinctiv îl constituie prezenţa fficîSivă a Tocilor bazLce metamorfozate (meta
tufuri,doleri,te, gabbrouri, peridotite). Deci, aproape :concomitent cu 
sedimentarea unui material terigen, mai ales cu caracter psamitiJc a 
înCeput şi activitatea magmatogenă bazi:că . Caracterul bazk al comple
xului creşte pe măsură ce mergem spre est, unde intruziunile de roci 
bazice au avut o intensitate destul de accentuată. Compoziţia comple
xului este completată ş i de prezenţa unor mici imt ercalaţ ii de şi:s.t uri clo
rito-sericitoase, şisturi sericitoase cuarţoase, şisturi cu arţ itke cu podiro
blaste de albit, şist uri ' cu.arţito-muscovitice cu magnetit şi metatufuri 
acide. Partea superioară a complexului este marcată de modificări adînci 
a le miner.alelor femice din rocile metaeruptive, 'cu f0l1marea de şis utri 

cu talc şi tremolit, aspect ce corespunde întru-totul cu gr,adul de diafto
rizare al rocilor metamorfice. 
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Urmărind dirE:cţional acest complex se constată largi variaţii de 
fades, dar şi în grosimea nivelelor ,componente. In valea Sebeşului , pre
domină şisturi cuarţo-actinolitice şi actinolitiee, iar în valea Chipeşii, o 
alternanţă intimă de metatufuri bazice şi roci ,terigene (şisturi cuar"ţi

bec cu mu&covit + biotit + fellidspat-metagrauwacke). Unele din ivirile 
cuarţo-feldspatice, trădează sub microscop în mod evident caractere de
tritiJce. 

In bazinul văii DivIei caracterul complexului este dat mai cu 
S€amă ,de Iffietatufuri şi metatufite bazice cu magnetit. Grosimeacomple
xului variază în limite mari, de ~a 50 la 300 m. 

c) Complexul şisturilor cuarţitice negre cu grafit şi al rocilor car
bonatice S€ poate diferenţia în două orizonturi: unul de şisturi cuarţi

tke cu grafit şi altul de roci carbonatice. 
Ori z o n t u 1 d eşi s tur i cu a r ţ iti Cec u g r a f i t urmă

reşte îndeaproape limi,telecomplexelor vulcanogen-sedimentare, venind 
în contact atît cu ·complexul tufogen-magmatogen bazic, dar şi 'cu cel 
superior, în care apar acumulăr i ferifere. Acest ,complex se caracteri
zează ,prin participarea în proporţie r1diJcată a pigmentului grafitos. In 
unele sectoare se observă şi raportmi de superpoziţie a şisturilor cuar
ţitice -cu grafit faţă de rocile -carbonatice, imagine pe deplin normală, 
întrudt metaffiorfitele de grad scăzut constituie în ansamblu, o structură 
sinclinală deversată spre sud sau nord, în funcţie de intensitatea şi 

amploarea mi ş cărilor de împingere cu 'caracter bilateral, faţă de seria 
de Căpîlna-Cărpiniş. 

Componentele de bază, care definesc mineralogia acestor roei sînt : 
cuarţul,grafitul, seridtul, calcitul şi mai puţin doritul. Primele două 
alcătuiesc dîre paralele şi amintesc siTatibcaţia iniţială sau sînt strîns 
cutate cu forffilarea unor noi plane "S" ş i chiar a clivajului axial. Zonele 
de cuarţ şi grafit sînt înconjurate de lamele mici de sericit (muscovit), 
frecvent torsionate, îndoite ce reflectă regimul tectoni-c în ,care s-au 
dezvoltat aceste roci. Grosimea orizontului variază de la 10-15 m pînă 
la 200 m. 

Ori z o n t u 1 de ro c i car bon ati c e reprezintă partea cen
trală a sffi'iei epimetamorfice, venind în cont8;ct direct, fie cu seria 
Sebe ş -Lotru, prin complexul de mica ş isturi ş i paragnaise (valea Gîr
bovei) sau cu cel tufogen-magmatogen baziJc, aşa cum dovedesc rezul
tatele forajului amplasat în dealul Că~piniş. Are un carocter discon
tinuu, -cu grosin1€a maximă de 150-200 m, în sectorul dealul Varului
dealu~ Că:rpini ş, iar mai la est se efil eaz ă treptat pînă la dispariţia com
pletă în zona de obîr şie a văii Cirr'e ş ului. La nord de Padina Inelelor, 
rocile earbonabce reapar într-un facies mai Ş i5 , toS, - d~spu\Se la nivele 
dif-erite ce arată un grad de metamorfism mai r~dicat , aparţinînd subfa
ciesului cuarţ-albit-hiotit. Cu alte cuvinte, direcţional a:-ocile 'carbonatice 
manifestă ~argi varia ţ ii de facies, cu ,treceri de la dolomite calcaroase 
sideritice la calcare negre grafitoase. Aşa cum am men ţionat în sectorul 
Cărpini ş, orizontul carbonatic este caracterizat în deosebi de prezenţa 
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sideritului asociat cu sulfuri de tipul piritei şi calcopiritei. ce indică 

modificări importante în valorile pH-ului mediului de sedimentare. 

d) Complexul şisturilor cu magnetit cuprinde rocicucar.acter vul
canogen şi detritogen, 'ce se poate urmări destul. de uşor, între rîul 
Sebeş şi valea Gîrbovei, avînd o poziţie su,perioară in raport cu cele
lalte complexe. 

Partea inferioară a complexului începe cu un nivel de şisturi do
rito-muscovitice + biotit şi cuarţo-feldspatice, peste care se dezvoltă un 
pachet de metatufuri bazioe cu grosimi ce variază între 20 şi 50 m. 
Ca mici intercala ţii semnalăm şisturi cu a rţitice cu muscovit (metapsa
mite) şi şisturi muscovitice faneroblastice cu magnetit. 

Partea superioară a complexului este repr e zentată de un orizont 
de cuarţite şi şisturi cuarţitice cu dorit, muscovit, albit,calcit, uneori 
puternic transformate - argilizate (metagrauwacke). Intre oele două ori
zonturi rocile terigene au o participare dominantă în raport cu cele 
tufogene. 

În cadrul acestui complex epar şi unele intruziuni de roci bazice 
(dolei-ite, gabbrou~ ' i)care au atins stadii diferite de transformare în 
timpul proceselor metallorfice. 

Făcînd abstracţie de apariţiile de roci metaeruptive, întTegul com
plex este -caracterizat de asociaţiile: clorit, epidot (zoizit), actinot, pla
gioclaz, cuarţ ; cuarţ, dorit, muscovit, plagioclaz, cal'cit ; cuarţ, muscovit, 
biotit, granat; albit, muscov:it,calcit, cua.r1,; + biotit. Grosimea com
plexului variază între 30-50 m. Acesta este cadrul geologic în care 
vor fi prezentate şi descrise procesele metalogenetioe semnalate în 
regiune. 

B) Procese de retromorfism 

Fenomene diaftoritke prin care mineralele prima're se transformă 
în altele \SeCundare, apar pe o arie destul de mare, cuprinzmd aproape 
în totalitate regiunea cercetată. Aceste procese au afectat nu numai 
seria de Sebeş-Lo-tru (îndeosebi eompartimentul nolt1dic), ci şi S€ria Că
pîlna----Cărpiniş. TransfoI1mările retromorfe îmbraJcă două as'pecte : unul 
cu modificări structurale şi chimice ale minerale lor primare, iar altuJ. 
numai 'cu fenomene memni'ce de cataclazare şi milonitizme {în roci le 
mai cuaTţitice). 

Intensitatea şi caracterul proceselor retromorfe sînt destul de va
riate, în funcţie de natura litologică a materialului şi de poziţia sa în 
raport 'cu lina de încălecare dintre cele două serii metamorfice. în apro
pierea liniei tectonke se ;remarcă intense tectonizări şi milonitizări, în 
timp . ce în zonele mai îndepărtate, predomină procesele cu modificări 
în structura internă a mineralelor preexistente, recunoscute prin trans
formarea parţială şi chiar totală a biotitului şi granatului. 

Referitor la vîrsta acestor procese, , considerăm , că s-au desfăşurat 
în cidul herciniJc, fiind probabil sincrone cu punerea în loc a unor por
fire ' cuarţifere ca,re sînt afectate de această fază metamorfkă cu ,caracter 
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din.amic, întrucît prezintă UII1 pronunţat aspect laminat, cît şi unele fe
nomene de re cristalizare cu formare de noi minerale. 

în sprijinul acestei afirmaţii sînt şi dE:terminări de vîrstă absolută 
prin metoda K/Ar, care indkă cca 242 milioane ani. 

C) Zone de metamorfism 

FOIimaţiunile cristaloiiliene din partea de nOl1d şi centrală a ma
sivului Sebeş au fost metamorfozat€: ÎIn condiţiile faciesurilor de şisturi 

verzi şi al amf.ibolitelor cu almandin, dînd naştere la mai multe zone 
metamor:fice de'uerminate pe baza distribuţiei mineralelor tipomorfe: 
dorit, biotit, almandin şi ,staurolit. Anterior, limi,ta zonelor cu disten şi 

respectiv staurolit, a fost trasată pentru prima dată la sud de locali
t.atea Şugag, iar cea de a doua, cel mult pînă în contactul tectonic, la 
.sud de CăpHna (S a v u et al., 1976). . 

Datele noastre de teren, precum şi observaţiile de l<J.borator, aduc 
modifÎ!cări importante în ,ceea ce priv.eşte limita zonelor de metamor
fism. Depistarea staurolitului şi în compartimentul de la nord d.e seria 
Capîlna~Cărpini ş , în bazinul văii TonE:a şi în alte puncte, extinde limita 

. acestei zone pînă la cont(:lctul cu depozitele sedimentare s·enoniene ale 
bazinului Transilvaniei. 

Zon.el.e separate în regiunea cercetată sînt: zona cu dorit + biotit 
(seria epimetamorfică) ; zona cu almandin şi zona cu staurolit (seria ' de 
S-ebeş-Lotru). 

D) Vîrsta seriei Căpîlna-Cărpiniş 

în ac.eastă lUCQ'are nu ne-am propus să discutăm toate aspectele 
privind vîrsta m.etamorfitelor de temperatură scăzută, ci ne vom limita 
să prezentăm dOaT unele date interesante, pe oare le-am obţinut în 
ultimii ani. 

Aşa cum se ' cunoaşte, în domeniul getic sint incluse şi formaţiunile 

cristalofiliene ce revin seriei de Sebeş-Lotru, precum şi cele epimeta
moa-.fi'C€ din masivul Sebeş. 

Dacă pentru mezometamor:fite, reprezentate prin faciesuri pro
funde, vîrsta precambriană este un.anim acceptată, ,pentr·u cele de grad 
scăzut problema este destul de controversată. Ultimele, au fost parrue
lizate de Mar cel a Cod arc e a (1964) 13 cu seria de Sibişel din 
munţii Cibinului, eon.siderată ca fiind rifeană, pe haza unor determinări 
de spocri .fosili. Şi alţi cercetători interpretează epimetamor,fitele de pe 
TalTha de nord a masivului Sebeş ca aparţinînd cidului precambrian. 
L în lucrările noastre referitoare la partea de nord a munţilor Sebeş, 
care au început încă din a,iul 1964, am cons1derat în mod cons,tant seria 
de Căpîlna-Cărpiniş, ca fiind de vîrstă paleozoic-inferioa , ră sau medie 
şi nicodată n-a fest trecută la cic1ul precambrian. 

13 Arh. I.G.G., Bucureşti. 
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Clarificări şi precizări importante sînt aduse prin lucrările de 
sinteză şi mai ales de către cele miniere şi de foraj executate în sec
toarele Cărpiniş şi Căpî'lna, pentru cercetarea acumulărtlor de magnetit 
cantonaIte in complexele de metabazite ale seriei epimetamodice, care 
au confirmat vîrsta paleozoic-izlferioară a acestora. 

Din toate complexele epimetamodice au fost colectate numeroase 
probe pentru determinări sporo-poliniee. De asemenea au fost colec1:atR 
probe şi din galeriile şi forajul executate în valea Chipeşii-Cărpiniş. 

Repartizarea probelor colectate este deosebit de uniformă, iar re
zultatele obţinute dau o imagine destul de completă asupra poziţiei şi 

virstei metamorfiteior de temperatură scăzută. 

Determinările au fost executate pe roci slab metamorfozate (filite 
sericitoase, sericito-doritoase,caleare cristaline alb-gălbui, şisturi grafi
toase, cuarţite negre cu grafit) , în cadrul laboratorului I.G.P.S.M.S. şi 

verificate de Adi il a V ii sar ion (I.G.G.) ' căreia îi aducem şi pe 
această cale mulţumirile noastre. 

Studiul palinologic a arătat că multe probe conservă elemente 
sporo-polinice ce permit încadr<lrea seriei de Căpilna-Cărpiniş la int€r-· 
valul Proterozoic superior-Cambrian mediu inclusiv. 

Complexul bazal al seriei epimetamorfioe, constituit din cuarţite 

albitice şi şistUIT'i ' cuarţito-muscovito-albitice, corespunde în general in
tervalului Proterozoic superior-Cambrian inferior, iar restul comple
xelor (tufogen-magmatogen hazic, şisturilor ' cuarţitice ,cu grafit şi al ro
cilor carbonatice, şisturilor cu magnetit) se plasează in intervalul Cam
brian inferior-Cambrian mediu. 

Vîrsta acestor metamorf~te va fi întregită şi cu alte date ce vor 
ii obţinute şi Iprin analiza,rea altor probe de filite şi dolomite cristaline 
fin granulare, care reprezintă cele mai noi formaţiuni cristalofiliene din 
regiunea cercetată şi care ar putea corespunde Silurianului inferior 
(Ordovilcian). 

E) Metalogeneza 

Masivul Sebeş , deşi. a fă ' cut obiedula. numeroase lucrări ,de cer
cetare geo1ogică (lucrări cu ,caracter strid de cercetare), a rămas totu ş i 

cunoscut ca o unitate săracă sub raport metalogenetic. 
In general, procesele meLalogenetke au fost destul de reduse ca 

amploare în munţii Sebeşului, cu toate că lucră ir ile lde prospecţiuni efec
tuate în ultimii ani au evidenţiat zone noi, interesante, cu mineralizaţii 
de fier sau neferoase, cantonate în ambele serii metamorfÎ!ce (Seb e ş

Lotru şi Căpîlna-Cărpini ş ). 

Schiţarea evoluţiei în timp a proceselor de mill1eralizare care s-au 
de s făşu<ratîn aceas t ă parte a masivului Sebeş, o vom face utiJlizînd 
atît succesiunea stratigraiică stabilită pentru cele două serii crista line, 
a seriilor dintre acestea ş i mdamorfism, cît şi a trăsăturilor lor genetice. 

Pe baza aoestor elemente se pot .separa următoarele epoci metalo
genetice . prebaicaliană, prehercinică şi alpină. 
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1. Metalogeneza prebaicaliană. Această provincie caracterizează în 
eXiClusivitate metamodite de temperatură medie şi ddicată ce a-paTţin 

seriei de Sebeş--Lotru şi în 'cadrul căre~a se pot distinge: 'concentraţii 
de sulfuri metalice (pirită, pirotină, ca1copirită), de natură vulcanogen 
sedimentară precum şi concentraţii de natură errdogenă, sub formă de 
impregnaţii de ilmenit şi magnetit sau de suGiUlri metalice (pirotină, 

calcopirită) asociate cu magnetit, cantonate în ortoamfibolite (metaga
brouri, metaperidotite). 

aj Mineralizaţii de sulfuri metalice de natură vulcanogen-sedimen
tară au fost întîlnite în micaşisturi şi paragnaise slab migmatice, în 
valea Tonii, în aval de confluenţa cu pîrîul Chiscului, st1b formă de 
impregn.sţii Islabe în zonele cuarţ oase (grosime 2-3 m). 

Impregnaţii de ilmenit şi magnetit au fost intîl:Jhlte doar în Pî:rîul 
Cucuruzu1ui (valea Nedeiului), în ortoamfibolite, care prin structura lor 
amintesc roci de tipul gabbrourilor. Zomele cu, astfel de acumulări au 
grosimi reduse, de 2-3 m, iar în lungime, se !pOt urmări pe cca ,30 m. 
:Ma:gnetitul apare în cristale octaedrice, simple sau madate (foarte rar), 
cu dimensiuni de la 0,2-0,5 ,em. Ilmenitul apare în asociaţie 'cu magne
titul, în proporţie mai ridicată, sub formă de cristale cu habitus ,tabular. 
Ocazional, se remarcă şi mici incluziuni de ilmenit în magnetit. Magne
titul şi ilmenitul reprezintă 10-12% din masa rociL 

b) Mineralizaţii de suljuri metalice şi magnetit apar in bazinul 
superior al rîului Sibiel cu piTotină, pirită şi ca1oopiTită, localizate în 
roci amf1bolitice. Mineralizaţia este de natură iiohiJd-xnagmatică, fiind 
aoociată unor intruziuni de roci baz1ce şi ultrabazice, metan1OJ'fozate la 
nivelul fadesului almandin amf'ibol:itic. Prin metamorfoza:re, :rodle bazice 
şi ultrabazice s-au transformat în amfibolite + a1mandin şi se1'p€ntinite 
{azbestifol1ffie). Grosimea nivelului de roci amfrbolice este de 'CCa 30 m şi 

se poate im'mări în ambii versanţi ai riului, pe om 50 m. Minera:1izaţia 

se prezintă sub , fomnă de impregnaţii şi mici 'cuiburi, îndeosebi de 
calcopir1tă şi pirotină. Zona principală de mineralizare are o .grosime 
de 0,80-1 m. 

în cadrul acestui nivel ap8Jr şi m1ci filoaiile euarţo-fe1dspat1ce dis
cordante, mineralizate în exclusivitate eu pkită. În versantul stîng al 
rîului Srbiel, mineralizaţia se menţine mai ales sub , formă de cuiburi, 
constituite în principal din pirotină. Sulfurile sînt însoţite frecvent şi 

de concentra ţii miei ferifere, sub formă de magnetH. Se remarcă de 
asemenea şi minerale de altera ţie supergenă, T,eprezentate prin limonit, 
hematit şi azurit. 

După modul de apariţie · :al acestor mineralizaţii este dar că ne 
aflăm în prezenţa unor acumulări de sulfuifi şi magnetit, rezultate prin 
procese de diferenţiere ale unor magme hazioe. Dar, €xrstenţa fiJoa
nelor cuarţo-feldspatice piritizate, discordante in cadrul nivelului su
gerează ideea potrivit căreia, mineralizaţia s-a format probabil în două 
et.ape : o primă etapă lich1d-magmatică şi o a doua h~dToterm.al-meta
morfică, exprimată prin prezenţa piritei şi a mineralelor de Pb şi Zn. 
Este de presupus, de asemenea, că injecţiile cuarţo-feldspatice au mobi-
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lizat şi antrenat pe dif(;rite plane de discontinuitate o parte din sulfurile 
magmatice, cOllicentrîndu-Ie preferenţial :în anumite zone. Deşi, zona mime
ralizată este caracterizată prin , conţinuturi mici (plb, Zn = 0,010-0,0870/ 0 ; 

Cu = 0,11%; 1.<'e = 14--:-1GOJo), considerăm totuşi că, depistarea pentru 
prima dată în a ,cest : perimetru, a unor astfel de mineralizaţii, ridică 

problema , reconsid€rării tuturor zonelor cu apariţii d,e ortoambbohte 
din munţii Sebeşului,sl,lsce.ptibile de a ouprinde concentraţii cUpirifere 
interesante di:n punct de vedere economic. ' 

Un caz particular se , pare că îl reprezintă apariţiile de su1furi 
metalice (pirită, , calcopirită), asociate unor migmatite, sub formă de 
mici zone în jurul segregaţiilor , cuarţo - feldspatice lenticulare (valea 
Nedeiu şi valea Tonea) . Spunem acest lucru, avînd în vedere faptul că 
în general este acceptată ideea că procesele de migmatizare nu sînt 
asociate 'c,u sulfuri metalice, dar aceste relaţii sînt evidente în valea 
Nedeiului, aspect ce impune o mai rmare atenţie în cercetarea şi stu
dierea unor astfel de terenuri metamorfice. 

2. Metalogeneza pre h ercinică . Am utilizat acest termen, pentru a 
ilustra că evoluţia seriei de temperatură scăzută, s-a realizat în inter
valul Proterozoic ' superior-Paleozoic inferior. Cu alte cuvinte seria 
Căpîlna--Cărpiniş ar corespu...'1.denu nţUIlai ICidului baicalian, ci şi unei 
părţi din oeI caledonian (dad nu şi ceva mai recent). D(;sigur că sepa
rarea proceselor metalogenetice, pe cicluri tectono-magmatice este o 
problemă extrem de , c;lificilă, deoarece nu ,întotdeauna dispunem de ele-

I mente siificientepentru a face acest lucru. O serie de car,adere im
primate într-o fază -de deformaţie , anterioar?, dispar întir~o etapă mai 
nouă, ulterioară . Suocesiunea st'l'atigrafi,că acri:stalinului , epimetamor.fic 
din partea de nord a munţilor Sebeş, precum şi corelările cu unităţile 
adiaoente, justifică mai de ' grabă ado,ptarea a'cestei scheme şi nu pe cea 
în ,c.oJre metamorfitele sînt ,interpretare în totalitate ca fiind precam~ 

priene. De altfel ' Telaţiile din teren, precum şi unele determinări qe 
vîrstă conduc la o astfel de interpretare. 

In cadrul acestei provin·cii . se di:sting concentraţii de sulfuri me
t.alice 'cît şi de fier, sub formă de oxizi ~i carbonaţi. 

a) Concentraţiile de pirită şi calcopirită apar sub formă de granule 
fine, diseminate încalcare şi dolomite (în general în baza complexului) 
sau ca mici şliire concordante,cu rubanarea lor~ Astfel de apariţii sem
nalăm în versantul stîng al rîului Sebeş(cm1fluenţa cu pîrîul Gher
ghelău), în ' valea Chipeş ii şipîrîu:l Sdifii. Asociaţia menţionată, în valea 
Sebeşului, a fost întîlnită numai în orizontul de Icalcare dolomitice ru
banate, în timp ce în sectorul Cărpiniş aceasta apare şi în rodle ba zice 
met.amorfozate (metatufuri, metadoleri'ee) cu magnetit. Aceeaşi asociaţie 

a fost semnalată într-un foraj din dealul Răco . arele (Că:-piniş). 

Probele recoltate din ivirile menţionate au dat valori destul de 
modeste. Modul de dezvoltare al a,cestor mineralizatii arată că sursa 
~or au constituit-o, ca şi pentru fier, aceleaşi proces~ vulcanice legate 
de evoluţia bazinului de sedimentare cu cara.cter de eugeosinclinaL 
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b) Concentr9-tii ferifere au fost puse în ev.i , denţă în seria epimeta
morfică, în partea de nord a munţilor Sebeş, unde apar acumulări l<enti
<:!ular-stratiforme de minereuri de fier. 

Descrierea zonelor cu concentraţii de fier o 
vom face în cele ce urm e ază , arătînd ' că acestea se prezintă atît în f~cies 
oxidic (magnetit, hematit), cît şi de carbonaţi. Impregnaţiile de magnetit 
şi ilmenit sînt cantonate încomplex€le tufogen-magmatogen bazic, iar 
cele ·de carbonaţi, în complexul de calcare şi dotl.omite , sub formă de 
pungi şi lentile. Zonele magnetitice sînt asociate complexului superior, 
constituit din două nivele: un nivel inferior în care predomină şisturi 

clorito-epidoti!ce + albit + biotit, cu mi cei. !ntercalaţii de şisturi musco
vi.tice cu granaţi mineralizate şi cu ' grosimi variabile. In partea supe
rioară a ,complexului apare o alternanţă de metatufuri bazilce şi roci 
terigene, impregnate cu magnetit şi ilmenit, fanerobLastice. Grosimea 
acestui nivel variază între 60 ş i 100 m. 

Complexele 'au extindere regională, putîndu-se urmări între va:lea 
Tonii şi pîrîul Bărcului, dar zonele cu magneht au caracter dis'continuu, 
lenticular. Dezvoltare maximă au în sectorul Cărpiniş, unde au fost 
cercetate în detaliu. 

Acumulările ferifere carbonaticeapar în partea inferioară a com
plexului de roci carbonatiee, în unele in, tooca l aţii dolomitice cu aspect 
lenticular şi [ conţinuturi scăzute « 80fa). 

Din punct de vedere petrografiG, principalele roci constituente ale 
minereu1ui de fier se ,pot grupa în; c~rbonatite, roc:;i detritogene şi meta
bazite. Fierul apare d€d, în faciesuri diferite, Japt oe ' este în deplin 
acord cu proprietăţile lui de ,a . . intia în cpmbinaţii cu valenţe diferite, 
constituind ' ~n Ielul acesta indkatorul PT.mc,ipal a l <;ondiţiilor de pH şi 

Eh ale mediului în care precj.pită. Urmărind dilstribuţia spaţială a com
puşilo[' fierului pe între:aga serie epimetaillorfică de Cărpiniş se poate 
vorbi de o zonalitate a acestora, avînd ca reper orizontu1 de caloare şi 

dolomite cristaline . Zonele ce se pot separa sînt: zona cu s iderită şi 

sulfuri metalice în ca1care şi do lomite , . zona cu pirită în şisturi cuarţi

tice cu grafit ; zona cu magnetit şi ilmenit + sulfuri metalice; zona cu 
'l11agnetit ş i ilmenit. 

Zonalitatea aceasta nu se menţine pe toată rama de nord a masi
vului, ci se observă puternice variaţii de fades direcţione.le, de la vest 
spre est. Astfel, dacă in sectorul Cărpiniş ' zona cu magnetit este bine 
il1dividualizată, în bazinul văii Dobîrca predomină sulfurile metalioe. 
Yalorile pH-ului şi Eh-uluimediului de sedimentare au fost puternic 
influenţate şi de gradul de participare al materialului magmatic, dar şi 

al celui earbonatic şi grafitos. 
Sulfurile metalice au fost depistate în toate complexele de acu

mulări de fier, fapt 'care arată existenţa unui fond metaEc deasupra 
celui geochimic în toată seria şi nu tTebuie exclusă pOSibilitatea identi
f , icării unor zone cu concentraţii mai importante, avînd în vedere parti
ciparea masivă a rocilor bazi'ce metamorfozate. 

4 - c. 1971 
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Car a 'c t eri zar e a g e o ,c h imi c ă Ş i gen e tic ă ami n e
raI iza ţie i a fost făcută după rezultatele obţinute din lucrările mi
niere de lSupTafaţă şi cele subterane care au arătat , că zonele cu im
pregnaţii de magnetit-ilmenit, prezintă mari variaţii în conţinuturile 

medii pentru fier şi titan. 
Incercările pe două ,probe :colectate din zona miner.aJ.izată Cărpini~ 

indică: Fetot&! = 10,50%; Ti02 = 2,38%; P205 = 0,44%; S = 0,0250/0 ; 
As = 0,0570;'0; Mn = 0,250/0. In medie, magnetitul reprezintă 5--5,50/0, 
iar ilmenitul 4010. Reiese deci că roca conţine în medie 9010 magnetit -+ il
menit. Unele detenninări efectuate pe diverse probe din lucrările mi
nieTe arată conţinuturi mai mari în oxizi, de pînă la 120/0. De altfel 
acest aspect este evidenţiat şi de studiile microscopice efectuate pe sec
ţiuni lustruite. 

Magnetitul este distribuit relativ uniform în masa rocii, sub formă 
d-e porfiroblaste şi m~croblaste, ca aglomerări de granule xenomorfe sau 
ca şlire milimetrice şi centimetrice, concordante cu şistozitatea rocii.. 
Porfiroblastele au dimensiuni de 0,5 ,cm şi prezintă conture ovoidale 
sau 'rotunjite, cu incluzilini de ilmenite (foarte rare), epidot, sericit, 
clorit, cal:cit. 

Ilmenitul este greu de deosebit la mkroscopul obişnuit, din cauza 
granulaţiei destul de fine (10--50 microni), fiimld parţial leucoxenizat. 
Uneori, se remarcă cristale mari de magnetit şi în masa unor roci meta
eruptive, pe care le considerăm a fi de natură magmatică. 

Geneza acumlărilor ferifere din seria epimetamorfi:că Căpilna--Căr

piniş este strîns legată de manifestările vulcaniC€ care au caracterizat 
stadiile iniţiale ale eug-eosinclinalului. In aceste prime etape ale geosin
clinalului, cind se manifestă extrem de puternic magmatismul bazic 
efuziv şi int"rusiv, se pot forma zăcăminte sedimentare submerse. Con
centraţiile ferifere din seria epimetamorfică a munţilor Sebeş, le înca
drăm la acest tip genetic pe baza următoarelor elemente: ,caracterul 
lenticular-strati:fonn al acumulărilor, asociaţia intimă între minereu şi 

produsele magmatismUJlui bazk; dezvoltarea regiona:lă :a complexelor 
purtătoare de acumulări de minereuri de fier, variaţia largă pe direcţie 
a compuşilor fierului, aspect ce exprimă legătura directă dintre mediul 
de sedimentare şi condiţiile de pH şi Eh. 

Aceste acumulări au fost paralelizate cu cele din masivele Poiana 
Ruscă şi Cibin «Răşinari),care prezintă aceleaşi caractere petrogenetice 
şi metalogenetice. Referitor la perspectiva acestui tip de minereu, expe
rimentările telmologice de laborator, au arătat I că este posibilă obţinereea 

unorCOllic.entrate de fier de calitate corespunzătoare valorificării meta
lurgice, dar valoarea produsului obţinut dintr-o tonă de minereu brut, 
revine la un preţ relativ mie, care în etapa actuală ar fi neeconomicos. 
Incel'căJrile de laborator impun deci, orientaJTea lucrărilor de oeroetar2 
spre zone în care conţinutul în magnetit al şisturilor verzi atinge valori 
de 10--12010. Este neîndoios faptul <că atUI1Jci dnd vorbim de perspective. 
minereurilor săraoe de fier, trebuie luaţi în seamă şi alţi factori, cum 
sînt mărimea rezervelor estimate şi conjunctura mondială, fără d-e <care 
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este imposibil de discutat asupra posibilităţilor de a intra în circuitul 
economic, minereurile sărace în fier. 

3. l\'Ietalogeneza alpină. Pe terito,riul cercetat, procesele metalo
genebce legate de orogeneza alpină, după cele prehercinice sînt cele 
mai dezvoltate. Astfel de fenomene au fost întîlnite în bazinele văilor 
Sebeş şi Botei, pe 'care le asociem unor iviri de magnetite intrusive 
acide, de tipul porfJrelor granodioritke. In jurul acestor intruziuni se 
pot recuonaşte două stadii: unul pirometasomatic, care a determinat 
slabe mineralizaţii endogene reprezentate prin mici cuiburi de pirotină 
şi. impregnaţii de magnetit şi un al doilea stadiu - hidrotermal - evi
denţiart; de prezenţa piritei şi a a,ltatr minerale nemetaliee (dorit, epidot, 
carbonaţi). Desăvîrşirea tectonică a regiunii s-a realizat probabil în uneLe 
faze aUe orogenezei alp ine , care au determinat formarea în primul rînd, 
a unor fracturi majore semn.alate în ambele serii metaJmorfice. Acestea 
au constituit uneori căi de acces pentru soluţiile hidrotermale legate de 
acele intruziuni a,cide intîlnite în versantul stîng al 'rîului Sebeş. O astfel 
de situatie apare în Pîrîul Rădăcinii, în zona de contact dintre com
plexul de cuarţite şi cel de şisturi micacee şi gnaise cuarţo-fe~dspatice, 
marcat printr-o falie impontantă orientată N 20°, E/38°S. Rocile din jur 
sînt puternic tectonizate, brecifiate şi mineralizate 'cu pirită mărunt

granulară, mispichel şi subordonat calcopirită . Modul de prezentare al 
mineralelor metalke este de mici ,cuiburi sau filona şe milimetTice ce 
alcătuiesc umplutura fisuri lor şi crăpăturilbr din masa rocii. 

Caracterul hidrotermal aU mineralizaţiei este arătat şi de rezul
tatele determinărilor spectrale care au dat valori pentru As P 3000 ppm, 
semnalînd totodată şi prezenţa borului cu valori cuprinse între 85 şi 

170 pp:n. Min e raJizaţii simila:re au fost identificate şi în bazinele văHor 
Săsciori şi Beiului, unde în nivele de cuarţite feldspatice, pe fisuri şi 

diadaze apar filonaşe centimetrice de cuarţ şi calcit impregnate difuz 
cu pirită şi galeuă. Şi aceste mineralizaţii le considerăm în legătură cu 
mişcările alpine, care au con&tituit probabil şi sursa aurului din aluviu
nile văilor de pe rama de nord a munţilor Sebeş (Pianu Beiului, Săsciori). 

III. CONCLUZII 

Lucrările efectuate pe rama de no~d a masivuilui Sebeş, au permis 
stabilirea succesiunii stratigrafice pentru cele , două serii, Căpîlna-Căr
piil1iş şi Sebeş-Lotru. 

Metalogenetic au fost identifi'cate mineralizaţii endogene (hidro
termale şi lichid-magmatice) şi exhalativ-sedimentare metamorfozate, can
tonate fie în metamorfite de temperatură pcăzută sau în oele aparţinînd 
seriei de Sebeş-Lotru. 

Dintre mineralizaţiile menţionate, o oarecare perspectivă o pot 
avea acumulările ferirfere (magnetit, ilmenit). 
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CONTRIBUTIONS SUR LA CONNAISSANCE DE LA GEOLOGIE ET 
DE LA METALLOGENESE DE LA PARTIE NORD DES MONTS SEBEŞ 

(Resume) 

Cet ouvrage presente une partie des resultats des recherches geologiques 
et ŢIletallogenetic;.ues effectuees dans la partie nord des Monts Sebeş. 

La region est constituee de formations cristallines, de roches eruptives et 
des dcpots sedimentaires. 
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Les format.ions metamorphiques ont de entadrees a deux series, une epi
metamorphique denommee par nous la serie de Căpilna-Cărpiniş (1971) et la 
serie de Sebeş-Lotru (rienqu'une partie de cette serie). 

La sede de Căpilna-Cărpiniş a un developpement relativement rE!duit sous 
la forme dune bande etroite, orientee est·ouest, qui peut etre poursuivie entre 
la vallee de Ghenei et le ruisseau du Bărcului. Vers l'ouest, cetet serie s'effile 
peu a peu, jusqu'a la complete disparition a. )'est de la vallee de Cugirul Mare, 
QU on l,e retrouve que des blocs et desfragm~nts decalcaires cristallins. Dans 
l.e cadre de la serie a ete Ctablie la suivante succession stratigl'aphique: complexe 
de quartzites et de schistes quartizitiques albitiques, caracterise surtout par la pa1'
ticipationde l'albite porphyroblastique ou microblastique. Un element assez im
portant est la presence dans la masse des schistes quartzito-muscovitiques ± a1-
mandin, dont les elements detritiques de quartz et meme des quartzites, rompus 
du soubassement ancien represente parIa .serie de Sebeş-Lotru, ont ete remanies 
dans les formations plus nouvelles de la serie de Căpilna-Cărpiniş. Ce niveau 
blastodetritique marque le debut de la sedimentation dans le bassin a caractere 
d'eugeosync1inal. On mentionne egalement la presence des roches porphyroldes 
a la partie superieure du complexe, signalees dans la valh~e de DivIei. 

Complexe tufEogene-magmatogene basiquecaractedse par la parti.cipation 
massive des roches basiques metamorphosees (metatufs basiques, metadolerites, 
metagabbros) : complexe des schistes quartzitiques :l graphite et des roches car
bonatees; complexe des schistes a magnetite. 

La seri'e epimetamorphique, du point de vue structural, represente un pIi 
sync1inal, devel'se vers le sud ou vers le nord, en fOI).ction de l'intensite et de 
l'ampleur des mouvements de poussees a caractere pilateral (du nord au sud). 

Les metamorphites de baisse temperature ont ete metamorphosees au ni ve au 
<lu fac ies des schistes verts et sont caracterisees par les suivantes ,associations : chlo
i'ite-epidote-albite-calcite, quartz~chlorite-muscovite-albite ± biotite, quartz-musco
vi te-chloritoi de, q uartz-plagioc1ase-mi croHne-bioti te, q uartz-muscoV'ite-stilpnomeI-an. 

Dans le cadre de la serie de Sebeş-Lotru on a separe deux complexes: 
complexe de micaschistes et paragneiss au sud de la seri'e epimetamoDphique et 
cumplexe de schistes mica'ces et gneiss quartzo-feldspathiques dans la partie nord. 

Une attention particuliere est aocordee aux magmatites oculaires du secteur 
de Căpî1na-Laz, ou on a identifie des gneiss gl'3nitiques (nebulitiques) a restes 
de schistes bio.titiques-paleosomatiques. 

Dans la deuxieme partie de l'ouvrage on fait la description des proceSSllS 
metallogenetiques signales sur le versant nord des Monts Sebeş, On a separe trois 
epoques metallogenetiques : prc§ba!l<alienne (dont font partie les concentrations vol
oanogene-sedimentaires de sulfures metalliques, les impregnations d'ilmenite et de 
magnetite en ortoampbibolites - ruisseau du Cuouruzului -et les apparitions 
de sulfures associaees au magnetite en amphibolites et serpentinites-ruisseau Sibiel) ; 
metallogenese prehercynienne, qui presente le plus grand developpement, etant 
representee par des concentrations de fer sous forme d'oxydes et de carbonates. 
Les impregnations de magnetite et d'ilmenite sont cantonnees dans les complexes 
magmatogene-tuffogene basique et surtout dans celui superi eul'. Les accumulations 
de carbonates sont situees dans la base de l'horizon decaloaires et de dolomies 
cristallines. 
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La metallogenese alpine est liee de quelques intrusions aoides signalees dans 
la vallee du Sebeşului. Des phenomenes de mineralisation sont observables dans 
le ruisseau de Rădăcinii (Căpîlna) et o sont representes par l'association pyrite-mis
picke1-chaloopyri te. 

La perspective de la region depend d ' une part des mineralisations cupri
feres des ortoamphiboHtes, tenant compte du grand developpement de celles-ci 
dans la serie de Sebeş-Lotru ainsi que des aocumulations rerriferes \'olcanogEmes
sedimentaires de la serie epimetamorphique, caracterisees par de grandes varia
Hons des contenus moyens de magnetite et d 'ilmenite. 

INTREBĂRI 

N. o G h era si: 1. Se poate urmări o linie pe care s-au PUI'; în loc magma
titele mezozoice ? 

2. S-au făcut determinări de vîrstă absolută pe aceste magmatite? 

Răspuns: 1. Deocamdata nu se poate vorbi de o linie tectonică, oi de faptul 
că magmatitele mezozoice - granodiolite pOrfirice -au fost puse în evidenţă doar 
în rîul Sebeş. 

2. S-au făcut adesea incercări de a se colecta mice proaspete (in special 
biotit), dar fiind în lamele destul de mici a fost foarte greu de realizat acest lucru. 
Rămîne în continuare această problemă în atenţia noastră. 

T. P. G h i ţ u les cu: Mineralizaţia hidrotermală din pîrîul Rădacinii este 
de aceeaşi natură cu cea din seria epimetamorfică ? 

Răspuns: Mineralizaţia din pirîul Rădăcinii este leg.ată de granodioritele 
porfiri.ce din valea Sebeşului, iar cea din seria epimetamorfică are o natură vul
canogen-sedimentară. 

1. H il r t o p a nu: La ce distanţă se găs2şte staurolitul semnalat ' la nord 
de seria Căpîlna-Cărpiniş faţa de granitele din valea Tonii? 

Răspuns: Gr.anitele din valea Tonii se găsesc la cca 2 km de locul unde a 
fost semnalat staurolituL DeaItf'el, în jurul lor nu se recunosc fenomene sau pro
cese de care să fie responsabile rocile granitice. 

G. Cot u 1 bea: Aţi paralelizat seria ele Căpîlna-Cărpiniş cu Poiana Ruscă? 
Răspuns : Au fost paralelizate şi in anii anteriori, dar şi acum sub aspect 

petrogenetic. Ca vîrstă, in prezent nu le mai putem paraleliza, deoarece determi
nările palinologice plasează această serie în Paleozoi-cul inferior, în timp ce în 
Poiana Ruscă virsta metamorfitelor este mai nouă, hercinică (Devonian-Carbonifer 
inferior). 

G. P i t u 1 ea: Linia tectonică are caracter de încălecare peste tot? 
Răspuns: Acest lucru nu se confirmă. Sînt porţiuni unde contactul este 

aproape de verticală (87°) , şi anume în valea Gîrbovei, Recea etc. 
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EXPLICATION DE LA PLANCHE 

Esquisse Itectonique et stratigraphique de la partie nord des Monts Sebeş (vallee 
de Cugirul Mare-Căpîlna-Gîrbova). 

Formations metamorphiques. Paleozolque-Froterozolque superieur; serie de Că

pîlna-CăI1linis: 1, complexe des schistes a magnetite; 2, complexe des schistes 
'quartz-itiques noirs et des roches carbonatiques; 3, complexe tuffogime-magmat o
gEme basique; 4, complexe de quartzi tes feldspathiques et des schistes quartzi
tiques muscoviio-albitiques. Anteproterozoîque superieur: serie de Sebeş-Lotru; 

~, complexe des schistes chlorito-micaces el des gneiss quartzo-feldspathiques; 
·u, complexe de micaschistes et de paragneiss. Fcrmations sedimentaires: Quarte
n aire; 7, aluvions. Pleistocene ; 3, graviers menus. Cretace (Senonien) ; 9, gres et 
marnes fossiliferes. Tortonien; 10, marnes tuffacees. Types de roches meta
morphiques; 1l, schistes a magnetite; 12, calcaires cristallins, schistes calcaires; 
13, schistes quartzito-muscovito-albitiques ; 14., quartzites feldspathiques; 15, faille; 

16, fai.lle de chevauchement. 
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2. ZĂCĂMINTE 

DATE PRIVIND MINERALIZATIILE POLIMETALICE 
METAMORFOZATE DE LA RACHIŢELE 

(MASIVUL VLADEASA - MUNŢII APUSENI) 1 

DE 

DAN GHEORGHIŢESCU2, AUREL PAPP3, PETRE ANDĂR2 

Abstract 

Data on the lVIetamorphosed Base-lVIetal lVIineral'izations 
o f R ăc h i ţel e (V 1 ă dea s-a lVI a s s i f - t h e A pus e n i lVI o unt -a ins). The 
base-metal mineralizations of Ităchiţeleare located within the Someş mesometa
mo.rphic series, that is the median complex of the quartz-micaceous schists. They 
have a polygenetic character and are intensely metamorphosed. These minerali
zations usually occur as irregular ar lenticular bod-ies, bands and, especially, dis
seminated zones. The structure is allotriomorphic, more rare hipidiomorphic and 
the texture i5 massive 01' banded. The breccious texture, that is the main way of 
appearance of the ore is also very characteristic. The mineralization has mainly 
a pyrite-pyrrhotite, partly magneiitic character. The data on structural geology, 
mineralogy-geochemi5try, ·as well as on the isotopic -age indicate that the Răchiţele 
mineralizations arised in a marine medium, connected with a basic magmatism, 
wer,e stroogly regionally m etamorphosed (probably in the Hercynian) simultaoeously 
with intense processes of remohilizatioll 01' hydrothermal-metamorphic contamina
tion. The subsequent supel'position of the effe::ts of some hydrothermal processes 
affiliated to the Laramian magmatism is also possible. The statistic-mathematical 
study carried out on ,about 4000 individual data is a further proof in favour of 
the mineralogie al and geological-genetical considerations. 

1 Predată la 25 aprilie 1977, acceptată pentru publicare la 30 august 1977, 
~ omunicată în şedinţa din 2'1 mai 1977. 

~ Institutul de Geologie şi Geofizid, str. Caransebeş nr. 1, R - 78344, 

Bucureşti. 

2 întreprinderea de Prospecţiuni şi Explorări Geologice Cluj ,' str. Traian 
Vuia nr. 140, R - 3400, Cluj-Napoca. 
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Mineralizaţiile polimetalice de la R ăch i tele sînt localiza te în for
maţiunile cristalofiliene de pe rama s ud - es ti c ă a masivului eruptiv VIă
deasa (fig. 1). 

A /\ Â Â A A A 
AÂ/'..AAA 

/\. A A /\./\. /\. Â 

AA/'./\.AAA 

",_." ._ ~ , V f. VIăîîe a 'Sa ,">, "'-
0 A A Â Â A 

"'-

4km 
I 

CJl ffiIIIll] 4 []]] 7 --9 

~2 ~5 .........---10 

~3 "6 6 -11 

Fig. l. - Sch iţa g e o l og ic ă a regiunii Vîrful VI ădeas a-R ă -

c h i ţe l e (d upă harta geo lo g i că 1 :200000) . 
1, Cuaterna r ; 2, Paleogen ; 3, Cretacic ; 4, J urasic ; 5, Triasic ; 
6, P ermian; 7, cristalin ; 8, e ruptiv banatitic: a, r iolite; 
b, diorite; c, andezite: 9, falie ; 10, pîn ză de şaria j; 

11, zonă cu m i ne ra li zaţi i. 

Esquisse geologique de la region Virfu l VI ă de asa - R ă ch i -

ţe l e (d ' a prf~ s l a carte geologique 1 : 200 000) . 
1, Quaternaire ; 3, P aleogEme ; 3, Cretace; 4, Jurassique; 
5, Tr ias ; 6, P erm ien ; 7, cristallin ; 8, eru pti f banatitique; 
a, r hyoli tes; b, diorites ; c, andesi Les ; 9, fa ille; 10, nappe 

de chaniage; 11, zone il mi neralis·ations. 

Primele date asu pra a cestor conc0 n t r aţ ii de s ub s t ai,1ţe minera le ut ile 
dat ează din secolul XVIII. Din c:a i.J.za con di ţ iil or grele din punct de 
vedere tehnic ( s u sţ in ere ) , cele d o u ă g.alerii, Sfin ta Treime ş i Sfîntul IosiÎ 
din dealul Ruginoasa au fost închise d eş i indicau conţ inu t u r i ridi,cate de 
arg.int ş i plumb. 

Lu e r ări l e de exploataTe sînt r e lua te în anul 1845 de m .arkS'cheiderul 
Ioa n Ne ro e Ş, în trei puncte, ş i anume : 1, in sectorul Gingineasa cu 
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minereu de Cu şi Au; 2, în sectorul Aluniş cu minereu de Cu; 3, in 
sec1;orul Aluniş-Leurdiş cu minereu de pirită şi Ag. în urma cercetă-: 
rilor efectuate, 1. Ne 111. e Ş consideră că "întreaga această regiune ofeiră 

cele mai frumoase perspective pentru un miner,it de mare amploare" 
(N e a m ţ u, 1970). 

Alţi oercetători care prin lucrările publicate au contribuit la elu
cidarea unor probleme .de petrografie, succesiune şi vîrstă a formaţiu

nilor erupt,ive şi <Cristaline din regiune sînt S z ade c z k y (1915, 1930), 
Mateescu (1926), Krăutner (1944), Giuşcă et al. (1969), 
Ş te fan (1966, 1970) 1,. 

Informaţii privind se.dimentarul r.eprezentat prin d~pozite jurasice 
dar mai aJescretacice au furnizat K r ii u t ner (1944) şi Ma n t e a 
et al. (1965) 5. Lucrări de prospecţiune şi cartare geologică in aoeastă 
zonă au fo.st intl'eprinse de Han o moI o (1958) 6 şi de Pa n a i t e et 
al. (1971) 7. O serie de iviri de minereu, alcătuit în special din sulfuri 
de fier şi cupru sînt semnalate de Ş te fan (1971) 8 pe valea Gingi
neasa, valea Lupoaia şi pe pîrîul Mişinii (lîngă satul Scrind, la 4 km 
mai la nord de wna cercetată). Ulterior Panaite et al. (1971) men
ţionează şi alte iviri de minereu pe valea Aluniş (cu afJuenţii pîrîu'lui 
Lemdiş şi Pîrîul Negru), pe Pîrîul Popii sau pe Pîrîul lui Mihuţ. 

1. CADRUL GEOLOGIC 

La alcătuirea geoiogică a zoneicercetaf e partic t pă ,roci metamor
fice, sedimentare şi eruptive. 

Formaţiunile cristalofiliene r e prezintă fundamentul zonei Răchi

ţele şi aparţin autohtonului de Bihor. Se disting atît seria mezometa
morfică de Someş dt şi seria epimetamorfică de Arada. 

Astfel s-au pus în evid en ţă mic,aşisturi cu granat şi biotit, deseori 
turmalinizate (papt€a superi?ară a serie i de Someş), şisturi cuarţo-mic.acee, 

rar gran,atifere (partea mediană a se.rk~i eLe Someş) şi şisturi cuarţo-feld

s patiee cu iIltercalaţii de şisturi cuarţitice ş i paragnaise amfibolice (partea 
infErioară a seriei d·e Someş). De asemenea apar şisturi micacee (sericito
cloritoase) şi ş isturi sericito-cuarţiti ' ce cu intercalaţii de şisturi amfibo
lice, precum şi produse metamorIozate ale w1Ui vulcanism acid repre
zentate prin intercalaţii de porfiroide (metariolite ignimbritice) pe valea 
Lupoaia, Pîrîul :2opii şi valea Răchiţ€le, toate aparţinînd seriei de Arada. 

Ca şi pe întreaga ramă eshcă a masivului eruptiv Vlăd easa şi in 
această zonă formaţiunile orisLoliîilene împreună cu rocile banatitice 
sînt împinse spre est peste depozit€le sedimentare a le bazinului Tran
silvaniei. 

Sedimentarul este reprezentat prin depozitele Cretacicului supe
rior (Senonia n) c."r,e apare în succ€siunecompletă doar în zonele mar-

t,.5 Arh. 1.G.G., Bucureşti. 
G.7 Arh. 1.G.P.S.M.S., Bucureşti. 
8 Arh. I.G.G., Bucureş t i. 
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1, cristalin de Someş; 2. granit de Muntele Mare; 3, sedimentar cretacic; 4, riolite microgran.itice ; 5, dacite de Mărgăuţa ; 6; mi
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Section geologique interpretative dans l,a zone il. mi,neralisations polymetaUiques de Răchiţele. 
1,cristallin de Someş; 2, granite de Muntele Mare; 3, sedimentaire cr~tace ; 4, rhyolites mcirogranitiques; 5, dacites d~ Mil,1,'

găuţ-a; 6, minerais; 7, faille; 8, nappe de <:hiOlTria~e; 9
1 

f.ora~e; 10, ~aleri~ l 
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ginale ale perimetrului cercetat şi care fie că re,prezintă fundame:ntul 
zonei, fie constituie cuvertura pentru rocile banatitice (.andezite, dacite, 
riolite). Depozitele senoniene au un pregnant 'caracter detritic; ele au 
în bază conglomerate mai mult sau mai· puţin masive, după care urmează 
o serie grezoasă iar în părţile superioare apar şisturi argiloase, marnoase, 
grezoase peste eare se dispu:n nişte conglomerate brecioase care arată 
fl"ecvent [el1omene de injecţii a riolitelor (Ş it efa n, 1971). Se remarcă 
d,= multe ori tr'2cerea gradată de la congJomeratul injectat printr-o brecie 
riolitică la riolit (cum este cazul în zona nordică, .la pirîul Mi"Şinii, lîngă 

satul Scrind). 
Produsele magmaJt1smului banatitic sînt reprezentate indeosebi prin 

riolite microgranitice. Ş t efa n (1961) observă că aceste tipuri de roci 
se loealizează îndeosebi pe zone de fractură, îmbrăcînd fie forma de 
filoane fie pe aceea de corpuri neregulate, ce merg uneori pînăla o 
compoziţie microgranitică. 

II. CARACTERELE PRINCIPALE ALE MINERALIZ.AŢIEI 

Mineralizaţia polimetalică de la Răchiţele ' este localizată în şistu
riIe cristaline ale seriei mezometamorfice de Someş, 'cu precădere în 
complexul cuarţitic median al şisturilor cuarţo-mic:acee. Au fost evi
denţiate mai multe zone eu mineralizaţii dintre 'care mai importante 
sînt: Pîrîul Negru, Leurdiş-Aluniş, Gingineasa, Pirîul Popii ~cu punctele 
iffiineralizate Pîrîul PopiI, Pîrîul lui MihuL Pîrîul Petrii). 

Este de menţionat şi mineralizaţia hidtrotermală de pe Pîrîul MI
.;;inii, situată la NW de satul Suind; breeia rioliticăcare se dezvoltă 
pe o suprafaţă relativ mare pe Pîrîul Mişinii este constituită din ele-. 
men.te de riolit, micaşist, cuarţ metamorfic, mame senoniene şi a fost 
afectată de procese de altera ţie hidrotermală, însoţite de o minemlizaţie 
de jmpregnaţie cu caracter predomina:nt ferMer (marcasită, pirotină, pi
rită, magnetit); 'cakopirita care parti ' cipă de asemenea la parageneză 
are o frecvenţă redusă, ea dezvoltîndu-se ca mici filonaşe care .traver
sează elementele poligene .ale bre-ciei. 

Mineralizaţiile polimetaliee ' de la Răchiţele apar sub forma de 
corpuri neregulate sau lenticul.are (Leurdiş, Aluniş, Pîriul Negru, Gingi
neasa), benzi (Gingineasa, Pîrîul Popii) şi zone de diseminare, acestea 
din urmă întîlnindu-se în tot cuprinsul cîmpului metalogenetk. Ele sînt 
aproapE: întotdeauna concol'dante cu şistozitatea principală a şisturilor 

cristaline, orientată NE-SW, cu căderi generale accentuate spre NW şi 

SE (10--50° -:- f,ig. 4 A). în zona Leurdiş se întîlneşte însă şi situaţia 

în care un corp neregulat este dispus discordant în raport cu şistozitatea 
rocilor gazdă (fig. 4 B). 

între benzile ,de minereu cu grosimi centimetri,ce, caracteristice în
deosebi pentru Gingi:neasa şi care se dispun de regulă în şamierele de 
microcută din formaţiunile cristalofiliene {fig. 4 C) şi zonele de dise
minare există treceri gradate. Alteori, atunci 'CÎn.d benzile se dispun 
concordant cu şL'3tozitatea se poate remarca discontinuitatea lor pe ori
zontală, în cadrul orizontului stratigrafic în care se dispun. Minereul 
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primar pre7.intă o structură allotriomorfă, mai ra[' hip1diomorfă, micro
granulară şi o textură m<lsivă sau rubanată. La lustruire se observă ade
seorică tExtura masivă este de fapt orientată sau rubanată, rubana;rea 
provenind din alternanţa de benzi diferit granulare, de obicei monomi
ne rale , mai rar bimin.erale. Este demnă de relevat absenţa tota;1ă a 
geodelor. Foart.e caracteristică este şi textura brecioasă , efect alcatacla
zării plajelor de minereu în timpu'l metamorfismuluâ. ş i caracterizată prin 
prezenţ a unor fragmente angulare de pirită şi piro tină prinse într-o 
mat,rice constituită din calcDpirită , pirotină, blendă şi minerale din ro
cile metamorhce. 

Mineralizaţia esie constituită din sulfuri de fier, cupru, plumb şi 

zinc, la eare se adaugă, în special în zona Gingineasa, magnetituJ. Luînd 
in considerare criteriul mi.neralogie cantitativ putem aprecia caracterul 
piriios-pirotinos, parţial magnetitic al mineralizaţiei. De aseiffienea se 
remarcă faptul că deşi prezente în marea majoritate a ivirilor minerali
zate, sulfurile de cupru, plumb şi zinc au o pondere variabilă în cu
prinsul cîmpului metalogenetie. 

Minereul primar compact este constituit din pirită, pirotină, blendă, 

calcopirită, galenă, arsenopirită, marcasită, la care se adaugă în anumite 
zone magnetitul; ganga este de regulă reprezentată prin cuarţ şi carbo
naţi (caldt +siderit). 

Adesea, minereul compact din co ~ purile conturate în zonele Leundiş 
şi Pîrîul Negru este constituit din glomeroblaste de pirită (O,5-1,5--2cm) 
într-o matrice de pirită, pirotină, ' cakopirită, fowte adesea fracturate şi 

traw~rsate de filona şe cu minerale dE: gangă, blendă şi ca1copirită. 

Este c,aractelistică pentru toat.e ivirile mineralizate din zona Ră
cl1iţ.ele ingemănarea structurilor de cristalizare (granular-mozaicate) cu 
structuri determinate de blasteza metamorfică, în care ten:dinţă spre 
idiomorfism au numai mineralele "dure", cum ar fi pirita, magnertitul, 
arsenopirita (R a m d o h r, 19G9). 

Piri ta ·este cel mai fn::cvent mineral metal~c, modul său de ocu
ren~ă fiind destul de variat. Apare ca granule xel1.omorfe, hipiJdiomorfe 
şi idiomorfe, cu dimensiuni de la ciţiva microni 1a cîţiva milimetri. Gra
nulele fine, hipidiomorfe sau alloi'riomorfe se dispun într-o structură 

mozaicată în care apar macrobi<lSte de pirită, mai rar de pirotină şi 

mispiehel. Glomeroblastele de pir1tă au de obicei suprafaţa pOJ:'oasă şi 

includ minerale de gangă, calcopirită, pi rotină, blendă ş.a. M.ai rar apar 
cristale cubice sau pilitoedrice, ce pot atinge 2-3 mm. Granulele sînt 
foarte adesea fisurate, cataclazate, fractul'<:l.rea avîIld loc de regulă pr<> 
f ere nţial după planele de divaj (100). Se observă rec1mentări cu carco
piTi tă şi minerale de gangă. Pirita este frecvent marc.asitizată (mai ales 
marginal) şi .limonitizată. Filona şe de pirită mai nouă traversează pla
.jele de pirită fisurată. 

Pirotina 'care este de asemenea prezentă în toate ivirile de minere u 
de la Ră ' chiţele predomină uneori chiar ş i asupra piritei. Plajele de 
pirotină pr ez intă o structură granulară moz.aicată ; se pot distinge made 
lamelare de tip polisintetic, deformate precum ş i lamele decorugare sau 
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de translaţie (eorrugation lamellae, Ram d o h r, 1969). Este demnă de 
relevat şi prezenţa aşa numitei "slaggy pyrrhotite" (R am do h r, 1969) 
foart,e fin granulară, de culoare cenuşiu murdar pînă la neagră, earac
teI1istitcă de obioei zonelor breciEiate sau fr.acturate. Microscopic se ob
servă de asemenea preze.r;ţa unor forme bacilare de pirotină dispusă 

în sensul şistozităţii principale a formaţiunilor cristalofiliene. Adesea în 
piro1ină se remarcă incluziuni de arsenopirităcu contur 'l'omhic sau de 
pirită hipidiomorfă. 

M.ai întotdeauna pirotina suferă un prooes de transformare par
ţială sau totală, prooes , ce se desfăşoară de-a lungul fisurilor, l.a peri
feria granulelor sau dupi3. clivajul bazal (II 0001). Acest proces se desfă
şoară de la periferie spre centru, pirotina trecînd în mal'casită şi pirită. 

Un stadiu int€rmediar al aoestui prooes este aşa numitul "Zwischen
produld". Finalmente se ajunge la structura "bird's eye" (ochi de pa
săre),car€ aproape întotdeauna reprezintă efectul unei creşteri ritmice 
a noilor minerale pe pirotina iniţială. 

Foarte adesea pirotina trece în m.arcasită dispusă ca pachete fin 
lameLare, paralele 'cu fisuri din masa piorotinei. 

Magnetitul are o dezvoltare mai redusă în zona RăohiţeJe, repre
zentînd fiecul , cuşul benzilor de sulfuri, fie, mult mai rar,constituindu-se , 
în c011puri ,cu grosimi de 1--2 m care uneorJ traversează benzile cu 
minereu compact. El este de regulă granular (0,2--0,4 mm) mai rar 
dezvoltîndu-seca poTfiroblaste (0,5--2 mm), cu conture de la subhedrai 
La euhedral. Adesea granulele de magnetit sînt fisurate şi recimentate 
cu gangă, caJcopirită, mai rar b1endă şi conţin incluziuni de pirită, eako
pirită, minerale de gangă. De remal'eat apariţia unui aspect pulverulent 
al magnetitului care apare sub formă de cuiburi în masa ;rocilor m€ta
morEi'ce sau dispu:nel'ea magnetitului ea nişte "şlire" orientate după şis-

tozitatea rocilor. ' 

Arsenopirita se prezintă f,ie lea granule hÎJpidiomorfe (0,4--3 mm) 
n'e 'Ca ddioblaste, cu contur rombic (0,6-4 mm). Ea apare totdeauna în 
paragffi1eză cu pirotina şi ' cuarţul. În mod excepţional se dÎJSting cristale 
madate. De obicei arsenopirita apare ea induziuni în pirotină. Ase
m€mea altor componenţi ai paragenezei şi granulel.e de 8.Ts.enopirită sînt 
eataclazate, pe fisuri instalîndu-se cel mai adesea ealcopirita, blenda, 
pirita mai nouă. 

Calcopirita apare adesea în zona Gingineasa şi în mai mică măsură 

în zonele Pîrîul Negru şi Pîrîul Popii. Se pot distinge benzi, filonaş , e sau 
impregnaţii ; de asemenea realizează uneori cimentul granulelor de pi
rită şi magnetit, umplînd spaţiile m~regulate dintre acestea. Alteori se 
observă ca induziuni 1n pirită şi magnetit. Se observă relativ rar inclu
ziuni de c.a:J:copirită ea bastonaşe sau steluţe în plajele de blendă. 

Blendaconstituie de multe ori împreună cu calcopirita şi ganga 
cimentul granulelor de pirită sau magnetit. Apare ea granu1e allotrio
morie (0,.2-0,8 mm), plaje sau filonaşe. Se remarcă şi m1ci acumulări 
de blendă în ş&r:niera microcutelor, datodtă durităţii scăzute a acestei 

5 - c. 1917 
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sulfuri. Uneori apare ·ca induziuni în pirită şi eeva mai frecvent în 
calcopirită. Alteori dmentează granule de pirită sau arsenopir:ită fisu
rate. Cel mai adesiea este prezent deiofanul; unele analize au indicat 
printr-un conţinut de 18,6% FeS şi prez·enţa marmatitului. Induziunile 
de c.alcopirită din blendă se dispun de obicei după direcţiile de clivaj. 

Galena este de obicei granulară, granulele allotr,iom'orfe nedepă ş ind 

0,5 mm. Apar rareori cuiburi cu cristale de galenă de pînă la 3-4 mm. 
De obicei apare în parageneză cu blenda şi c.alcopirita. St.ressul a Icondus 
la contorsionări şi elongaţi.,i ale granulelor, alteori la oataclazare, pe 
fisuri instalîndu-se în mod preferenţial 1l1airoasita şi pirita II, precum şi 

minerale de gangă. 

Marcasita este una dintre sulfurile cele mai răspîndite în zona 
Răchiţ€lE . Este de obicei granulară, adesea izometrică, cu dimensiuni 
cuprinse între 0,2-0,3 şi 2-3 mm. Mai rar apar ,cristale tabulare. Arată 
frecvent Telaţi~ mutuale cu pirita, şi arsenopirita. Ca şi celelalte minerale 
metali,ce cale paragenez,ei şi granulele de marcasită sînt fracturate, şi 

re.cimentate cu blendă, cuarţ, ,caIcit. Foarte adesea se remarcă pseudo
mOIToze de marcasită după pirotină în special după direcţiile declivaj 
şi după separaţiile bazale (0001). 

Cuarţul apare ca agregate granulare, ca filonaşe sau ca lentile 
intercalate minereului compact din corpuri sau din benzi. Se rema~că 
uneori bine individualizate filoane decimetrice de cuarţ în care se află 
diseminări de arsenopirită, pirită, calcopirită . 

Calcitnl formează de obicei ag1regate granulare, cu structura mo
zaicată sau se dispune ca mici filonaşE: care cimentează de multe ori 
granulele fisurate ale mineralelor metalice. 

Minereul de impregnaţie este caracterizat prUn prez,enţa piritei, 
magnetitului şi cakopiritei. De obicei aceste minerale apar 'ca granule 
ullotriomorfe, rar idiomorfe, alungite şi orientate după liniaţia forma
ţiunilor cristalofiliene. Pirita poate apa-re în micro lentile compacte de 
pînă la 1 'cm grosime. Calcopirita dmentează adesea granulele de pirită, 
împreună cu cuarţu : l. 

III. CONSIDERAŢII GENETICE 

Caracterul premetamorfic al mineralizaţiilor de la Răchiţele poate 
fi argumentat prin următoarele observaţii: 

corpurile şi benzile de minereu compact au orientarea spaţială 

asemănătoare cu a maximului liniaţiilor "b" din şisturile 'cristaline care 
cantonează zăcămîntul (fig. 5) ; 

poziţia sistemului de fisuri "ac" din minereul compact este simi
lară cu aceea a sistemuLui de fisuri "ac" din şisturile înconjurătoare 

care-l cantonează ; 
în regiunile periferice ale corpurilor şi benzilor se remarcă pr€

zenţa unor mkrocute orientate după axa "B" a structurii; 
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Fig. 5. - Diagrama liniaţiilor "b" pentru cîmpul mlmer Răchiţele. 

A, liniaţiile "b" caracteristice şisturilor cristaline; emisfera inferioară: 
60 măsurători; conture 1!J-12- 8- 5- 3-1 %; B, liniaţiile "b" carac
teristice minereului hidrolermal din zona Scrind (pîriul Mişinii); 

emisfera inferioară; 50 măsurători; conture, 17-14-10-7-4-1 % ; 
C, liniaţiile "b" caracteristice minereului polimetalic metamorfozat; 
emisfera inferioara; 70 măsurători: conture, 11-7-5-3-1 % ; triun
ghiurile negre rep , rezintă proiecţiile axelor lungi a două corpuri lenti
culare; 1, sectorul Leurdi . ) -Aluni ş; 2, sectorul Gingineasa; SI , planul 

corespunzător maximului şistozităţii principale SI' 
Le diagramme des lineations "b" pour le champ minier Răchiţele. 

A, les lineations "b" cal'acteristiques aux schistes cr·istallins; 1'he
misphere inferieLlr: 60 mesurages; contours 15-12-8-5-3-1 % ; 
B, les lineations "b" caracteristiques au minerai hydr-Ofuermal de la 
zone de Scri.nd (le ruisseau Mişinii) ; 1'hemisphere inferieur; 50 mesu
rages; contours, 17-13-10-7-5-1 %; C, les lineations "b" caracte
ristiques au minerai pollymetallique metamorphise; l'hemisphere in
ferieur; 70 mesurages; contours, 11-7-5- 3-1 % ; les triangles noirs 
representent les projections de saxes .longues des deux corps lenticu
laires; 1, le sectem' Leurdiş-Aluniş; 2, le secteur Gingineasa; SI, le 

plan correspondant au maximum de schistosite principale SI' 
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se fac remarcate benzi decimetrke din - cu.arţ asociate cu arseno
pirită, pirită şi ' calcopirită ce S.2 dispun in corpurile de minereu compact 
concovdante cu şistozitatea rocilar metamorfice. Ele sint întrutotul ase
mănătoare benzilor de cuarţ steril din cuprinsul sEriei de Someş şi care 
reprezintă mobilizări hidrotel1mal-metamorfice -cauzate de metamorfismuJ 
regional. 

R u ban are ami ner eul u i, .f.recventăîn zona Răchiţele, este 
o consecinţă a alternanţ.ei unor s,trate subţiri (lllilimetrioe pînă la deCÎ
metri:ce) de compoziţii mineralogiee diferite (benzi piritoase, benzi piro
tinoase, benzi magnetitke, benzi cuarţoase). AdeseoL'i minereul cu aspect 
masiv în spărtură arată prin lustruire aceeaşi ' caracteristică textură ru
banată, cu carader premetamorfic. 

Con t rol u 1 str a ti g r a f i 'c al acumulărilor de sulfuri. Mine
n~ul. se dispune ca lentile sau benzi în pac:hetul şisturilor cuarţo-micaoee, 

ce reprezintă complexul median al seriei mesometamorfke de Someş. 

Lentilele de minereu apar fie la nivele stratigraficefoarte aproniatc 
(dI'ca 50 m) în cadrul acestui orizont, fie se dispun din loc în loc ,pe 
direcţie. 

Cor pur i 1 ele n t .i ,c u J. are str ati for m e ce apar în zonek 
Pîrîul Negru ş i Gingim~asa 2U în general o delimit.are netă în n uport 
cu rocile gazdă şi se dispun la nivele straiigrafke apropiate. 

în cadrul par a gen e zel o r din m i ner eul p re m e t a
m o r fie a avut loc . o rearanjan:e a oxizilor şi su:l.furilor datorată blas
tezei metamorfice ; mineralele "dure" (R a m d o h r, 1969), cu putere 
mare de cristalizare prezintă tendinţă de idiomorfism (pirita, magne
titul, ansenopirita), i8Y mineralele "moi" (cu, putere mică de cris talii zare) 
constituie fie o matrice pentru primele, fie le reciment e ază pe fisuri 
rezultate în urma catadazăTii ( ' cakopirită, blendă, galenă). 

As p e c t u 1 p o i k ilo. b 1 as tic al 'piritei şi pirotinei, care pre
zintă induziuni deca1copirită, blendă sau ars€nopirită asimilate în 
timpul blastezei met.amorfice. 

C i m e n t are ami ner eul u i (în special pirită, pirotină, mag
netit, bJendă) cu minerale componente obişnuite ale rocilor metamor
fke (dorit, seridt, muscovit, epidot, albit). 

Pa 'r tic i par ~ a sul fur ilo r "m o i" în filoanele de cuarţ de 
natură hidrotermal-metamorfi.că. 

Rap o r t u 1 C o : Ni din majoritatea probelor de pirită anali
zată variază între 1,3 ş i 16 ·ceea ce după Cam bel şi Jar k o v s k y 
(1967) ar corespunde unui proces de meta morfozare a minereului . 

Da tele prezentate mai sus - pledează pentru metamorfozare.a şi cu
tar,ea unor acumulări de minereu depuse în mediu marin, raportate unui 
magmatism iniţial cu caracter bazie, fapt ,indi·cat şi de hpsa rocilor gra
fitoase şi de prezenţa lentilelor de şisturi amfibolioe, ce însoţ , esc mai 
totdeaun.a corpurile stratiforme de minereu; este de menţionat si apre
ciabila dezvoltare în zonele cu mineralizaţii a rocilor porfiroide, care 
reprezintă diferenţiate acide ale aceluiaşi magmatism cu caracter bazlc. 

Determinările experimentale executate pe .cîteva probe de gal,enă. 

(analist G. P o pe sc u de la Institutul de F'izieă Atomkă) au oferit 
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următoarel€ vîrste izotopic.e : 2 probe din zona Aluniş (puţ 6) -- 557 şi 

550 m.a. ; 1 probă din zona Pîrîul Negru (galeria 3, J.aterala 110 stîng.a) --
343 m.a. ; 2 probe din zona Gingineasa (galeria 1 bis, laterala 5Q dreapta 
din laterala 136 stînga) -- 224 şi 268 m .a. 

De asemenea a fost analizată prin m€tQda K/Ar o probă de mica
şist cu granaţi, rezultînd vîrsta izotop~că de 247 m.a. (analist Dr. M. S 0-' 

roi u, de la Institutul de Fizică Atomică). 

AU,Ag a LA PN M 
Cu.Pbln,Fe~ 

0/3 
15' 7: 

0,6 S' , , , 
F~ 

10 ..... , 

0,4 

0,2 

o '0 
A B 

. Fig. 6. - Variaţia conţinuturilor medii ale elementelor chimice. 
A, variaţia cu ti.pul de minereu; B, variaţia cu sectorul de mineralizaţie : a, benzi; 
b, corpuri lentiliforme; 'c, impregnaţii ; LA, Leurdiş-Aluniş; PN, Pîrîul Negru; 

G, Gingineasa; M, Mişinii. 

La variation d~s teneurs moyennes des elements chimiques. 
A, la variation avec le type de miner.ai ; B, la variation avec le secteur de mine
ralisation: a, bandes; b, corps lentiliformes; c, impregnations; LA, Leurdiş

Aluniş; PN, Pîrîul Negru; G, Gingineasa; M, Mişinii. 

Obs.ervaţiil,e de teren, caracteristicile mineralogice şi geochimice 
precum ş i datele de vîrstă izotopică relidează un puternic proces de 
met.amorfism region.al al minerali?aţi~lor de la Ră ' chiţele,cînd au loc 
şi procese importante de remobilizare şi/sau 'contaminare hidroi-ermal
metamorfică, cel mai probabil hercinice . 

Caraderul discordant al unora dintre corpurile de minereu, pre
zenţa breciilor precum ş i existenţa unor mineralizaţii pe zone de frac
tură ar putea fi explicate prin suprapunerea unor mineralizaţii hidro
termale (asociate rocilor banatihce) peste mineralizaţiile stratlforme. 
In ace l aşi iSens pl edează şi var i aţia pe d:iT€cţie a compoz i ţiei minera-
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logic~ calitative şicantitativ.e în cuprinsul unora dintre ,corpuri (Leurdiş) 
şi prezenţa unei zonalităţi localizate (Leurdiş). 

Deci nu este exclusă posibilitatea supr-apunerii ultenioare a ef.ec
telor unor procese hidrotermale afiliate magmatismului laramic. 

IV. DATE DE STATISTICA MATEMATICA 

Pentru o cunoaştEre mai aproIundaLă a geochimi2i mineralizaţiilor 
polimetalice de la Răchiţele, care să conducă la precizarea trăsăturilor 
esenţiale variabilitălii elementelor chimice principale (Cu, Pb, Zn, Fe, S) 
şi, de asemenea, a genezei mineralizaţiei, au fost prelucrate statistic 
datele de analiză chimică ale probelor recoltate de I.P.E.G.-CLuj şi ana
lizate de I.G.P.S.M.S. Bucureşti (au fost luate în discuţie şi minerali
zaţiile cu caracter htdrot€rmal de la Scrind). 

Daiele iniţiale, care au fost prelucrate statistic au provenit din 
analize ohimiee parţiale pentru Cu, Pb, Zn şi S a oca 700 probe brazdă, 
cee.a 'ce însumează aproximativ 4000 de date individuaLe :introduse în 
calcul. Avînd în v·edere parageneza mineralizaţiei, în care sulfurile pi
rită, p iro tină, 'calcopirită,blendă şi galenă reprezintă ponderea cea mai 
însemmi.tă (peste 85%), datel·e existente au putut fi .completate cu con
ţinutul în fier din suHuri, obţinut prin calcul pe baza eXicesului de sulf 
faţă de cantitatea necesară legării plUJmbului, zincului, 'cuprului în sul
furile respective. Calculul conţinutului de fier, ca de altfel şi a valorilor 
normative ale sulfurhlor proiectate în diagramele ternare, s-a efectuat 
lacal,culato'Dul electronic utilizînd programul Asin (autor P. An d ă r), 
scris în limbajul Fortran IV pentru calculatorul Felix C-256. In baza 
observaţiilor geologice şi mineralogice, deja prezentate, datele analitice 
;;tU fost grupate în două tipuri distincte de colectivi , tăţi : , colectivităţi co-
respunzătoan: sectoarelor de mineralizaţie identificate şi anume: sectorul 
Leurdiş-Aluniş, sectorul Pîrîul Negru, sectorul Gingineasa, sectorul Mi
ş inii (Scrind); colectivităţi corespunzătoare tipurilor de minereu întî,l
nite în zăcămîntul de la Serind-Răchiţele. Colectivităţile cOl'espunză

toare sectoarelo,r de mineralizaţie au fost împărţite la rîndul lor în sub
coLectivităţi pe baza tipurilor de minereu. 

Această grupare a datelor de analiză în colectivităţi, şi subcolecti
vităţi s-a făcut în s·copul de a obţine informaţii atît asupra caracterelor 
geochimice a1e fiecărui sector şi tip de minereu în parte, cît şi asupra 
elementelor prin care aoestea se d€osebesc între ele. Din tabelele 1-~ 
se constată că numărul de analize di:sponibile pentru subcolectivităţile 

separat·e pe sectoare şi tipuri d€ minereu este în general mai redus, 
spre deosebire de 'c oLectivităţile separate pe sectoare sau tipuri de mi-
n,pr-eu. 

Omogenitatea colectivităţilo~ a fost cercet.ată prin metoda para
bolei (H al d, 1956) pentru fieca:re eLement în parte. 

După cum se constată şi din figurile 7-13 caracterul neomogen 
al col ec tivităţilor este indicat şi de aspectul histogramelor repartiţiilor 

de frecvenţă, care prezintă deseor·i cîte două sau ohiarmai multe ma
xime de frecvenţă. Acest fapt ar putea fi inteI'lpretat ca argument în 
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='ig. 7. - Histogramele de frecvenţă ale cuprului în zăcămîntu l Scrind-Răchiţele. 

Les hystogrammes de fn§quence du cui vre dans le gisement Scrind-Răchiţele. 
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Fig. 8. - Histogramele de frecvenţ ă ale plumb ului din zăcămîntul Scrind-Răchiţele. 

Les hystogl'ammes de fn§quence du plomb du gisement Scrind-Răchiţele. 
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Fig. 9. - Histogr.amele de frecvenţă ale zincului din zăcămîntul Scrind-Răchiţele . 

Les hystogroammes de [requence du zinc du gisement Scrind-Răchiţele. 
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Fig. 10. - Histogramele de frecvenţă ale fierului din ză cămintul Serind-Răchiţele. 

Les hystogrammes de fn!quence du fer du gisement Scrind-R ăchiţe l e. 

favoarea genezei complexe a miner.alizaţiilor din zona Scrind-Răchiţ e l e. 

Prezenţa m ai multor maxime bine individualizat€ în ,cadrul Ullei repar
tiţ ii de frecvenţă comp l exă ,est€ consider a tă ca un indieciu al neomoge
nităţii ' co l ectivităţ ii respective (Yu l e, K e n d a Il, 1969). 

A) Natura distribuţiei elementelor 

In vederea stabilirii trăsăturilor esenţia l e a le dis 1Jri buţiilor a u fosi 
'construit€ histogramele de repartiţ ie (fig. 7-11) atît în scara ar itm e tică 

cit ş i în scara logaritmică (cele înnegrite) p€I1tru toat€ colectivităţile 

ş i subcolectivităţil e prezentate mai sus. 
Histogramele 'construite în s cara aritmetică arată pentru toate ele

mentele chimice cercetate o asimetrie de stînga pronunţată, pe cînd cele 
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';:~ 
Corpuri Impregnat ii 

l! .. ~ Il:: 
::> , 

< J,..40 . n· 't15 ~ n«32 

~ 20 

O ~ 

0,70 35,35 0,40 38,54 0,54- 25,47 0,40 39,44 

i=lllJ .t 
~~ 

M.I 
"'5 n .. 30 h ~ ~20 Il 

° 39,94 1,04 29,88 1,04 37,63 
W 27,29 1,33 

::~ " .... ~ 7 , 
.~ 40 n=1S0 

~ (!; 20 

O 
0,84 42,71. 0,76 37,89 0,76 39,19 . 

'~:r •• II 
, "', 

~ ~, ' i: 20 

O 0,84 34,34 0,84 34,34 

'%'"~ • "l n ...... :: . .. ,,, ~~~ 
. O 0,70 . ' 40,34 0,40 40,67 0,54 . 37,49 0,40 . 41,56 . 

Fig, lI, - Histogramele de frecvenţă ale sulfului din zăcămintul Scrind-Răchiţele. 

Les hystogrammes de frequence du soufre du gisement SClind-Răchiţele. 

construite în scara lo garitm ic ă se apropie deseori de tipul de repartiţie 
de fr ecvenţă simetncă - . --.--.... ' -

Verifiicarea -cantitativă a naturii distribuţi e i empirice a elemen
telor chimic·e in vederea tesLării corespondenţei cu legea normală sau 
lognormală (Ho= d. n. sau Ho = d. 19n.), s-a efecLuat prin metoda mo
mentEJor 1 a ~o vie i, D i Il?- tt riu (1965) cu ajutorul programulul_ 
Repa elaborat de D imi t riu in limbaj Fortran IV penbru un calcu
laror electronic J,C.L., rezultatele fiind cuprinse în tabelele 1-2. De ş i 

pentru unele , colectivităţi nu s-a verifi,cat nici o lege :de distilibuţie 

(cele neomogene), regula generală a distribuţiei statistice a elementelor 
chimice din zăcămînt este cea lognormală, în conformitate cu informa
tiile obţinure prin studii similare 'PeU1tru zăcămintele de la Burloaia 



TABE 

Parametrii statistici ai distribuţiei 

~ % ~% 

Ho = distr. normală I Ho = distr. log normală ) T . 1 T I Ho = distr. 

A \ E I x 1 s IV % A l E \ XZg \ SZg /V% N X
m1n 

X
max 

A l E 

Zăcămînt 676 0,01 6,78 67,90 389,05 0,291°,441152 1,30 -8.401 0,38 1 1,32134611573 0,01
1
2,49

1
43,74 107,51 

Benzi 266 0,01 6,78 44,04 211,66 0,41 0,59 i145 -1,15 -4 ,39 0,59
1
2,14 1360 ,253 0,01 2,30 47,77 232,85 

Corpuri 165 0,01 2,00 11,76 16,14 0,25 0,31 1124 0, 48 -4,62 °'3511'231352 164 0,01 2,30 ·13,25 14,80 
Impregnaţii 245 0,01 1,88 16,24 21,42 0,19 0,28144 2,20 -4,81 0, 22 0,60 277 156 0,01 2,49 31 ,80 109,55 
Zona Leu r diş-

Aluniş 201 0,01 2,32 16,09 25 ,65 10,26

1

°,38147 1,65 -5,14 0,34 1' 1,451424 183 0,01 2,49 14,71 17,01 
Zona Pîriul Negru 151 0,01 1,05 7,51 2,59 10,22 0,25113 -0,09 -4,11 0,29 0,83 289 151 0,01 0,95 14,95 23,03 
Zona Gingineasa 234 0,01/ 6,78 33,73 140,84 11 0,44 0,60134 -2641 -1 ,19 0 ,54, 1,21 224 201 0 ,01 1,20 44,87 197,94 
Zona Mişinii 90 0,01 0,90 11,99 19,76 0,09 0,15 167 3,66 ' -1,331 0,08 ! 0,17 201 38 0,01 0,22 6,42 8,44 
Zona L.A.-benzi 32 0,01 2,32 4,54 2,91 [ 0,41 1° ,66161 1,40 -2,07 0,68 16,75 986 32 0,01 2,30 10,25 21,54 

Zona L.A. - 1 , ., 1 
corpuri 116 0,01 1,4°1

1 
7,78 4,68 /' 0,23 / 0,29127 0,94 -4,19 0,32 1,30405 116 0,01 2,30 10,41 9,40 

Zona L.A.-
impregna ţii 53 0,01 1,20 5,50 3,01 0,22 0,30133 0,43 ' -2,01 / °,27

1
°,78 290 35 0,01 0,49 7,06 9,43 

Zona P.N.-benzi 81 0,01 1,05 8,34 8,44
1
°,15 / ° ,22144 1,99 -2,72 0,17 0,49 290 81 0,01 0,52 11,06 16,48 

P.N.-corpuri 39 0,01 0,95 2,19 -0,68
1
°,32 0,27 83 -1,67 -1,01 0,40 0,76 188 39 0,01 0,955,88 4,71 

Zona P .N.- 1 
imp r egnaţii 31 0,01 0,87 2,12 -0,87 10,28 1°,26 92 

Zona G- benzi 153 0,01 6,78 33,58 144,81 ' 0,54) 0,66 122 
Zona G-

impregnaţii 710,01 1,88 9,66 14,59 Q,26 0,35 135 
Zona M- I 

impregnaţii 90 0,01 0,90 11,99 19,76 0,09 0,15167 

-1,40 -1,16 0,35 0,67 190 31 0,01 0,57 3,18 0,43 
-2,90 0,52 0,60 °'9°1151 140 0,01 0,44 25,36 75,42 

0,42 -1,77 0.31 0,83 269 52 0,01 1,20 16.96 51,82 

3,66 -1,33 0,08 10,17 1201 38/ 0,01 0,221 6,42 8,44 I 

TABE 

Parametrii statistici ai di s t ribuţ i e i 

I Fe% 

I xmin I x max I 
Ro = distr. no r mală 

IA 

H o = distr. log 
N 

I I I I I I A E se s v% E XIIl 

Zăcămîn t 649 0,19 51,43 13,32 4,06 11,16 11,27 .101 -0,73 -5,28 12,09 
Benzi 212 0,19 36,74 4 ,70 -2,13 11,35 9,98 88 -1,66 -2,64 12,94 
Corpuri 164 0,49 46,66 7,11 1,39 10,37 11,17 108 1,04 -3,19 11,07 
I m pregnaţ ii 276 0,56 1 51,43 10,52 4,70 11,45 12,20 107 0,20 -3,46 11,95 
Zona L e u rdiş - A lu nlş 197 0,19 46,66 10,19 6,12 7,95 9,91 125 2,75 -1,88 7,85 
Zona Pîrîul Negru 100 0,97 35,97 3,49 -1,73 10,85 9,81 90 0,03 -2,79 11,91 
Zona Gingineasa 229 1 0,70 36,74 5,79 -1,19 11,01 9,55 87 -2,19 -2,64 12,12 
Zona Mişinii 

I 
125 1,20 51,43 3,97 -1,85 16,69 14,75 88 -1 ,19 -2,63 18,15 

Zona L.A.-benzi 32 0,19 32,91 4,51 3,76 6,08 8,11 133 1,69 -0,02 6,17 
Zona L.A.-corpuri 115 0,49 46,66 6,33 1,49 1 9,40 11,23 120 1,59 -2,53 9,59 
Zona L.A.- imp r egnaţil 50 0,56 30,04 6,13 4,09 I 5,63 6,78 116 1,29 -0,92 5,58 
Zona P .N.-benzi 30 1,06 27,20 1,96 -1,44 9,15 9,38 103 0,53 -2,02 9,78 
Zona P .N.-corpuri 39 1,27 35,97 1,44 -1,64 I 13,64 10,75 79 -0,77 -1 ,95 15,53 
Zona P .N.- imp r egnaţii 31 0,97 30,06 2,50 -0,22 8,97 8,33 93 -0,10 -1,88 9,70 
Zona G-benzi 150 0,78 

36'
74

1 
3,76 -1,59 12,91 10,04 78 -2,74 -1,41 14,42 

Zona G- impregna ţ ii 70 0,70 31 ,75 7,08 6,63 7,28 6,77 94 0,11 -1,41 7,62 
Zona M- impregnaţii 125 1,20 51,43 3,97 -1,85 . 16,69 14,75 88 -1,19 -2,63 18,15 



JL 1 

• Pb şi Zn In zăcămlniul Scrind-Răchi!ele 

Zn% 

Ho = distr, log normal ă 1 ,: I I Ho = distr, 110rmal - ă --;- \ - H - o -=- d - i-st - r, - lo- g -l1-or-m-a-Iă-

I I - 1 N X min X max ' I 1 1 x \ S Iv % A l E I XIII SIli !V %! A l E x s V%. A l E I XIII I SIli Iv % 

)rm a lă 

).14 0.34 234 10.45 -1,48 0,11 10.33 \ 284\:871°,01111.73 70,79 27.328 ' 0.28\ 1.00\362114,96 \ 7,63 0.15 0.41 267
1 ).07 0.18 275 9,24 1,84 °'°5 1°'°91 179266°'°1 6,80 47,29 166.01 0,19 0,82

1
425 10,74 10,01 0.10 0,21 215 

),28 0,48 173 286 -3,78 0, 33 1,56 \ 4761165 \ 0,01 11 .73 21,96 54,91 0,62 , 1,54,246 4,23 -1 .83 0,57 3.57 623: 
),13 0,32 237 5,57 0,27 0,11 0,23 210256 0.01 9,09 97 .94 709.90 0,14 0.62 '439 7,07 6,90 0.10 0.15 154 1 

).31 0,53 \ 1681 2,21 -4,22 0,40\ 1.85 \ 468201 0.01 11,73 19,32 35,90 0,71 1,66232 4 ,24 -2,70 0,69 4.91 714\ 
),09 0.17 182 5,62 -1,36\ 0,08 10,21 ! 2561510,01 0,95 15,09 20,69 0 ,11 0.19177 4 ,49 -1,71 0,10 0,22 22G ! 
),05 0,11 232 7, 21 1,67 0,04 10,05 \ 129234 0,01 0,52 23,95 56,06 0,06 0,07 1111 2.01

1

-2,95 0.06 0.07 HOl" 
),05 0,04 96 1,48 -1 ,14 1° ,0510,04 96101 0 ,01 9,09 38 ,11 177.40 0,16 0,90555 7,98 13,23 0.08 0.11 126 
).25 0, 44 176 1,07 1 -1 .28 \ 0,29 ; 0,96 \ 327 32 0,01 6'8° 1 4'12 : 1.76 1.21 2.1 3 ,176 1,10 \ -1.74 1,81 17.08 942 

0,33 0,54 165 2,081-3,48 10,4212,15 1 518 11610,01 11,73 13,411 23,06 0,81 1,801222 3,22' -2,23 0,85 6,90 811 ' 

0.34 0,58 172 0.85\ -1,75 0,47 / 2,34 494 53 , 0,01 3,60 14,64 40,98 0,21 0,52!252 2,74 -1.21 0,18 0.62 3391 
0.05 0,10 184 5,12 0,34 0,041°,08 177 81 0.01 0,28 11,28 17.48 0,04 o,o51.1291 3,66 -1,36 0,04 0,05 13:1 
0.16 0,26 164 1.94 -~,77 0,18 0,70 397 39 0,01 0,95 3,58 0.31 0.23 0,3° 1132 0,9 ~ -1.99 0.29 1.04 36:, 1 

0,12 0,161 133 1,15 -2 ,08 0.13 0, 35 266 31 0.01 0.75 3,85 2.17 0,1 3 °,1711311 0,74 -1,54 0,13 0,24 181 
0,03 0,06 174 7.29 2.91 0,03 0,03 109153 0.01 0,52 19,01 43.27 0.06 0,07116 , 2,49 -2,16 0.06 0.07 120 

0,07 0.17 1 237 3,20 2,79 '1°,06 0,06 110 71 0,01 0,47 15,68 41,08 0.07 0,07 1101 3,03 0,68 0,06 0.05 85 

0,05 0,04 96 1,48 -1 ,14 0.0510,04 961010.011 9,09 38.11 177,40 0,90 0.90[555 7,98 13,231 0,081 0.11 126\ 

,UL 2 

'e şi S In zăcămlniul Scrind-Răchiţele 

S% 
lormală 

I I x max 
\ 

Ho = distr', normală \ Ho = distr. lognormală 

Iv% 
N xmin I E I x Isi v% I I I I SI" 

A A E XIIl SI" V% 

19.85 164 I 652 0,40 39,12 11,23 -0,58 10,04 9.72 97 -0,65 -5,97 10,86 17.25 159 
21.36 165 212 0.70 39,12 4.68 -2.30 11.95 10,49 88 -1,40 3,72 13.57 22.13 163 
20.05 181 164 0.40 37.80 6.25 -0.01 9.45 10,09 107 0,55 -3,37 10.20 18.82 185 
18,07 151 276 0.54 34,20 8.68 1.62 8.91 8,63 97 -0.25 -3.36 • 9,30 12.70 137 
13.02 166 197 0,40 37,80 9,77 5.34 6.87 8.42 122 2.85 -2,48 6.74 10,82 160 
18,52 156 100 1,04 36,00 3,66 -1,55 10,81 9,73 90 -0,16 -2,84 11.80 17.96 152 
17,49 144 230 0,75 39.12 5.71 -1.25 11.81 10.12 86 -2.11 -2.68 12.36 18.26 141 
25.97 143 125 0.84 34,20 4.34 -1.45 11.15 9,78 88 -1.23 -2.54 12.04 16.69 139 
11,70 190 32 0.70 30,40 5.31 4.46 5,70 7,66 134 2,04 -0,79 5,47 9,33 171 
17.42 182 115 0,40 97,80 6,16 1.21 8.05 9,45 117 ' 1.38 -2.60 8.29 15.06 182 

619 111 50 0,54 24.20 5.98 4.31 4,90 5.48 112 0,81 -0.54 4,70 5.00 106 
16.59 170 30 1.12 26,88 1.95 -1,46 9.10 9.26 102 0,60 -2.02 9,66 15.90 165 
22,84 147 39 1,33 36.00 1.51 -1,59 13.61 10.71 79 -0.64 -2,04 15.44 22,53 146 
13.54 140 31 1,04 29.66 '245 -0,28 8,95 8.22 92 0.00 -1.93 9.62 13.09 136 
19.65 136 150 0,84 39.12 ' 3.55\ -1,80 13.87 10.04 77 -2.65 -1.47 15,40 20.33 132 

9.69 127 70 0,76 33.85 7.13 6,64 7.74 7.22 93 -0.03 -1,24 8.15 10.27 126 
25.97 143 125 0,84 34,20 4.34 -1,45 11.15 9.78 88 -1,23 -2.54 12,04 16.69 139 
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(Z in c e n c O €t al., 1970) sau Altîn Tepe (1 a n o vi c i et al., 1971). 1 
Tre buie notat faptul că uneori pentru colectivităţile cu număr mic de 
dat-e se verifică atît legea normală, cit ş i cea 10gnormală. 

B) VariabiJ.ilatea concentraţiilor elementelor chimice 

Variabilitatea - conţinuturilor în elemente din colectivităţil e anali
zate este evidenţi.ată de parametrii c-entrului de grupare (media aritme
tică, X, media logaritmică, x1g ) şi de parametrii de variaţie (abaterea 
sta,ndard, s şi de -coeficientul de va~ ~ iaţie , V). Din examin.area acestor. 
parametri, prezentaţi în tabel rezultă că toate elementele chimic.e au 
conţinuturi medii scăzu te, atît pentru întreg zăcămîntul, cit şi pentru 
Iiec.are sector şi -tip d·E' minereu in parte. 

Cu toate aCest,ea se constată o anumită variaţie a conţinuturilor 

medii ale elementelor de la -un sector la altul şi de la un tip de mine reu 
la altul. Astfel, plecînd de la sectorul Leurdiş - Aluniş ş i trecînd la 
s,:,ctorul Pîrîul N egru ş i apoi la sectorul Gingineasa şi sectorul Mişinii, 
se observă, că conţinuturik, medii ale cuprului cresc în sectorul Gingi
neasa faţă ele celelalte sectoare. Plumbul şi zincul auconţinuturih ~ 

medii cele mai m.a-ri în sectorul Lcurdi ş -Aluniş (în corpurile neregu
late ) ş i conţinuturi medii mai mici şi apropiate între ele în celelalte 
trei sectoare. O variaţie inversă faţă de c-ea a Pb şi Zn prezintă Fe şi S 
a căror conţinuturi medii sînt cele mai scăzute în sectorul Leurdiş-· 
Aluniş ş i mari şi apropiate între ele în celelalte seotoare (de asigurînd 
de fapt minereul compact din lentile ş i benzi). 

C) Corelaţia şi raporturile dintre elemente 

Pentru a se ob ţ ine o im.agine reală asupra r e laţiilor existente între 
elementele chimice principale din zăcămînt, care constituie un aspect 
geochimic esenţial pentru compararea diferitelor zăcăminte, a fost exa
mina t ă o corelaţie între elementelE: chimice din sulfuri, pe baza coefi
cienţilor de corelaţie (tab. 3). C&kululcoefidenţilor de cOTelaţie a fost 
efectuat la un calculator electronic I.C.L.cu ajutorul programului Core 
e Laborat de P . An d ă l' în limbaj Fortran IV. 

În general, elementele chimice componente ale mineralizaţiei prE
zintă o corelaţie satisfă . cătoare (1' == 0,4-0,6) sau o corelaţie slabu 
(r < 0,4). Valoarea ridicată a coeficientului de corelaţie dintre fier şi 

sulf se explică prin predominarea pirotinei şi piritei în ' compoziţia mi
neralogi ' că a min e ral~zaţiei. Cele mai f.recvente cazuri d,e corelaţie sînt 
între Cu-S, Cu-Fe şi Pb-Zn. 

Pentru cer-ce tarea raporturilor intre elementele metalice din sul
furi, cît ş i a raporturilor între sulfuri normatiw~ din zăcămînt s-a recurs 
la reprezentări În diagrctme ternare cu izoliniide frecvenţă. Maximul 
de frecvenţă al raportului dintre elementele sulfofile (Cu: Pb-Zn -
fig. 4) se plase a ză pentru întreg zăcămîntul în apropiere de colţul Cu, 
indicînd caracterul -cuprifer al zăcămîntului, sub acest asped. Aoeeaşi 



s 
Cu 

Pb 

Zn 

Fe 

Au 

S 

Cu 

Pb 

Zll 

Fe 

Au 

S 

Cu 

Pb 

Zn 
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S 

Cu 

Pb 

Zn 

Fe 

Au 

TABELUL 3 

lYlalricea coe[icienţi/or de corelaţie 

a . b . 

S Cu Pb Zn Fe Au Ag S Cu Pb Zn Fe Au Ag 

1,001 0,42 0,04 0,17 0 ,99 0,02 0,21 

1,00 -0 ,01 0,18 0,4 1 0,08 0,32 

S 

Cu 

1'001 0 , 4~ _ 0 ,301 0,51 1 ~9 1 -0,0 ~ 0,39 

1,00 0 ,04 0,44 0, 43 -0,06 0,51 
- - -- __ o - - __ o -- -- - --- - - --

1,00 0 ,4 6 0,01 -0,04 0,07 Fe 1,00 0,45 0,26 -0,05 0,27 
"---- -_ .. -- - -- ---- ._- ._- - -

1,00 . 0,12
1

-0,03 _ 0,21 

I ~I ~' 0'2 ~ 1 1 
1,00 0 ,18 

Pb 

Zn 

Au 

1,00 0,43 -0,03 0,61 
---

__ o -- - -
1,001 -0,03 \ 0,35 -1-- ' 

1,00 0,03 

c d 

.S Cu Pb Zn Fe Au Ag S Cu Pb Zn Fe Au Ag 
- -
I 1,00 0,59 0 ,13 0,45 0,99 0'091 -0'08 -- - - - - . . _- --- . _ -

1,00 0,31 0, 50 0,59 0,22 0,1 5 ._- -- - - ----

S 

Cu 

1,00 0,43 j -0,07 0,04 0,99 1 0 ,11 0,271 
__ o _ _ o __ __ _ ____ __ _ 

1,00 -0,02 0,16 0,43 0,24 0,29 

1,00 0,48 0,13 -0,02 -0,09 
. _ - -- - - -- ._-

1,00 0,44 -0,03 -0,04 _ _ o 
__ o 

- --- - -

1. 1,00 0,09 -0,08 

1,00 0,28 

Pb 

Zn 

Pe 

Au 

1,00 0,13 1 -0,07 -0,06 0,14 

-- - 1,001' 0,04 0,11 0,14 
,.---_ .----

1 
[

1,00 0,11 0,27 - - - - - _ . 
1,00 0,45 

e. f. 

S Cu Pb Zn Fe Au Ag S Cu Pb Zn Fe Au Ag 

1,00 0,43 -0,10 -0,54 1 0,99 -0,19 0,62 
- - - - --- _.- ---

1,00 -0,03 0,01 0, 43 -0,15 -0,47 

S 

Cu 

1,00 0,471 -0 ,16 0,13 0 ,99
1 

0,20 0,351 -_._ - -_._- - -----
1,00 -0,02 0,33 0 ,46 0 ,23 0,34 

-- _ _ o -- - _ .. - - ._ - --- - - -
1,00 0,04 -0,10 0,41 0,30 Pb 1,00 0,20 -0,17 -0,11 0,11 

---- - - ---- __ o - -- -
1,00 -0,08 0,13 0,11 Zn 1,00 0 ,08 -0,08 0,34 

- - - - --- --
1,00 ~~ \ -0,27 

1,00 0,63 

Fe 

Au 

-_ .. _--

. °,211 0,34 I ~~ 
1,00 0,49 

g li 

S Cu Pb Zn Fe Au Ag S Cu Pb Zn Fe Au Ag 

1,00 0,49 0,28 0,34 0,99 -0,05 0,21 
---- --

1,00 0,11 0,16 0,45 -0,03 0,33 

S 

Cu 

0,22 -0,08 -0,01 0,99 -0,021 -°'°3 --- ---- .......... . _-
1,00 0,04 0,03 0 ,22 0,13 0,24 

1,00 

-- - - - - ------ -- ._ - -------
1,00 0,59 0,24 0,01 0,36 Pb 1,00 0,23 -0,09 -0,06 -0,09 
-- -- - - - _. - - - ---- --- - -- __ o 

1,00 0,27 -0,06 0,28 Zn 1,00 -0,05 -0,05 0,02 -- __ o - - - - .. - -- - _ .. ---
1,00 -0,05 0,19 
-- ._- - -

1,00 0,04 

Fe 

Au I 
1,00 -0,02 -0,03 --- - - --

I 1,00 0,23 

a = zăcămîntul Scrind-Răchiţele, b, c, d, e = zonele Leurdiş-Alun i ş, Piriul Negru, Gingineasa, 
Mişin ii , f, g, h = pentru tipurile de minereu în benzi, filoane şi impregna ţii. 
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Fig. 12. - Digarame 

Diagrammes ternaires 

Pb .Pb Pb Pb 

6 
Cu . Zn 

Pb Pb ~ Pb 

Aâ6 
Cu n-•• ;m-'.":4· ln Cu n-37; max·.",,7. Zn Cu n'158;maX·3~'7. Zn 

Pb ~ ~ Pb 

&~/;& 
Cu n-150jmax-4,11% In Cu n-zo4;max-9,o8i'. Zn Cu . n"37imax-5.+Oi'. Zn Zn 

ternare CU: Pb : Zn, pe sectoare, tipuri de minereu şi pentru toată zona de 
mineralizaţie de la Sc ll' ind-Răchiţele. 

Cu : Pb : Zn. sur secteurs. ty,pes de minerai et pour l'entfere zone de mine
ralisation de Scrind-Răchiţele. 
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constatare este valabilă şi pelitru colectivităţile separate pe sectoare sau 
pe tipuri de minereu. In ,cazul subcolectivităţilor separate pe sectoare 
ŞI tipuri de minereu caracterul pregnant cuprifer se menţine dar apar 
uneori şi tendinţe spre un caracter plumbo-zincifer {sectorul Leurdiş-
Aluniş - benzi). Prin luarea în considerare afierului legat în sulfuri 
(digaramele Cu: Fe : Pb+Zn - fig. 15) se remarcă caracterul ferifer 
al mineralizaţiei de suHuri polimetahce. Această tendinţă este mai evi
dentă pentru sectorul Leurdiş-Aluniş. Aceste constatări sînt ev~den
ţiate şi pe diagramele Py: Cp : Bl-1-Gal (fig. 16) în care sînt ilustrate 
raporturile dintre componenţii mineralogici normat,ivi principali ai mi
neralizaţiei. 

Pentru caracterizarea mineralizaţiei în raport cu ponderea princi
palilor componenţi mineralogioi utili (pirita,calcopirita, blendă, g . alenă) 

5:n minereu s-au construit diagramele ternare Py: Bl+Gal+Cp : Gangă 
(fig. 17)'. Din aoeste diagrame se constată că mineralizaţia este mai redusă 
în componenţi utili, maximele de fiTecvenţă fiind situate în colţul cu 
steril, Şl prezintă o tend , inţă spre un caracter piritos (feri fer) , evidenţiat 
prin dispunerea izoliniilor paralel cu latura Gangă-Py. 

Caracterul ferifer al mineralizaţiilor de la Răchiţele devine 5i 
mai pregnant odată cu luare.? în consideraţie a participării în anumite 

.sectoare a magneNtului. 
In concluzie se poate vorbi despre prezenţa în regiunea Răchiţele 

.a unor mineralizaţii polimetalioe de suHuri, cu un pregnant caracter 
ferifer, de vîrstă prealpină, puternic metamorfozate probabil în decursul 

.orogenezei hercinice. 
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DONNEES SUR LES MINERALISATIONS POLYMETALLIQUES 
METAMORP_HOSEES DE RĂCHIŢELE 

(MASSIF DE VLADEASA - MONTS APUSENI) 

(Resume) 

Les mineralisations polymetalliques de Răchiţele sont oantonnees dans les 
formations oI'iistallophylliennes du versant sud-est du Massif eruptii de VIădeasa 
et notamment dans les schistes cristallins de la serie mezometamorphique de Some,;> 
qui represente d'ailleurs avec les formations epimetamorphiques de la serie de 
Arada le soubassement de la region etudiee. Les depats sedimentaires d'âge sEmo
nien, qui appamissent en succession complete seulement dans les zones margi
nales de la region, participent soit il. la formation du soubassement, soit qu'ils 
constituent la couverture pour les roches banatitiques. Ils tiennent un ,carac
tere detritique et presentent souvent des phenomEmes d'injectioll des banatites 
(Ş t efa n, 1971). Les produits du magmatisme b~natitique sont ,representes prin-
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cipalement par des rhyolites microgranitiques, localisees surtout dans des zones 
de fractures et se presentant sous forme de filons ou de corps irreguliers. 

On a mis en evidence plusieurs zones il mineralisations, localisees -au meme 
niveau cians le cadre de la serie mezomeLamorphique de Someş, il savoir dans le 
complexe median, celui des schisLes quarLzitiques micaces; les plus importants 
uffleurements sont: Pîrîul Negru, Leurdiş, Aluniş, GingLneasa, Pîrîul Popii (avec 
les pOints mineralises ruisseau de Popii, ruisseau du Mihuţ, ruisseau de Petrii). 

Les mineralisations pOlymeLalliques apparaissent sous forme de corps irrt.':
guliers ou lenticulaires (Leurdiş, Aluniş, ruisseau Negru, Gingineasa), de bandes 
(Gingineasa, ruisseau de Pupii) et surtout de zones disseminees. Elles sont tou
jours concordantes avec la schistosite des roches cristallines orientees NE-SW, il 
affaissements generaux accentues vers NE et SW (30-800

). Il y a egalement des 
siLuations' ou les corps irreguliers sont discorJants par rapport il la schistosite des 
foches hâte (zone de Leurdiş). Entre les bandes de minerais et les zones dissc
minees se trouvent des passages graduc2s. 

Le minerai presente une sLructure allotrionlOrphe, plus rarement hipidio
morphe, microgranulaire et une texture massive ou rubanee. Egalement apparais
sent des st.ructures determinees de la blasthese metalTIorphique, ou les sulfures 
"dures" tendent vers l'idiomorphisme. La texture rubanee provient souvent de 
l'alternance ele bandes diversement granulees, el'habituele monominerales, rare
ment biminerales. Fort caracteristique c'est la texture brechieuse, qui apparaît pa1'
fois cornme dant la principale maniere ele presentation du minerai. La minerali
sation est constituee ele suifures de fer, de cuivre, de plomb, de zinc, et de mag ne
tite qui se trouve en particulier dans la zone ele Gingineasa. Le caractere de 
cette zone est pyriteux-pyrrhotineux partiellement magnetitique. 

Le oaractere premdamorphique des mineralisations de Răchiţele peut etce 
prouve par une serie el'observations, il savoir: orientation spatiale semblable aux 
corps et aux bandes ele minerai a maximum ele liniations "b" eles schistes cristal
lins; position du systeme ele fissures "ac" du minerai similaire a 'celle du systeme 
de fissures "ac" eles schistes avoisinants: microplis disposes elans les zones peri
pht,riques eles co1'ps ou eles baneles qui sont orientes suiv:ant l'axe "B" de la struc
ture; stratification du minerai, contrâle stratigraphique eles accumulations ele sul
fur,es ; les corps de minerai ont d'habitude une elelimitation nette envers les roches 
bâte et se disposent a eles niveaux stratigraphiques proches; le rearrangement 
des oxydes et eles sulfures elu a la blasthese metamorphique; l'aspect pOlkiloblas
tique de la pyrite et ele la pyrrhotine, les inclusions de ces structures dant assi
milees egalement au cours ele la blasthese metamorphique; participation des sul
fures "molles" dans le sfilons ele quartz ele nature hydrothermale-metamorphique ; 
rapport Co-Ni el'une serie d'analyses de pyrite inelique une metamorphose elu 
minerai. 

Toutes ces donnees plaident pour la metamorphose et le plissement eles 
accumulations de minerai eleposees dans le miIi eu marin. 

Un autre aspect interessant a relever c'est la frequente assodation des mJne
ralisations ii lentilles ele scbistes amphiboliques (metavolcanites basiques), la pre-
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sence des roches porphyroldes (metavolcanites aCides) dans des zones a minerali
sations compactes ainsi que l'absence des roches graphiieuses, tout cela indiquant 
la relation entre des mineralisatiolls et un magmaiisme initial a caractere basique. 

Le caractere discordallt de quelques corps de minerai, la presence des bl'eches 
et l'existence des mineralisations . dans des zones de Îracture pourraient etre ex
pliquees pa.r la superposition des mineralisations hydrothermales, associees a ux 
magmatites laramiquesau-dessus des mineralisations ~tratiformes. 

Les deter minations experimentales executees sur quelques echantillons de 
galene montrent deux ~ l ges isoLopiques : cambrien et permien. 

Les observations de terrain, les caracteristiques mineralogiques et geochi
miques de la mineralisation ainsi que les donnees d'âge isotopique nous demon
trent que les mineralisations ont ete plissees et metamorphosees Tegionalemenl 
(orogenese hercynienne, au momeilt ou se p1'oduisent aussi des processus impo1'
tants de mobilisaiion ou de conLRmination hYdrothermale-metamorphique. 

La possibilite d'une superposition ulterieure des efIets decertains processus 
bydrothe.rmaux aflilies au magmatisme 1aramique n'est pas exclue. 

Par etude statistique des donees d'analysechimique de nombreux echant;l
ions recuiellis du champ minier de Răchiţele on realise une connaissance plus 
approfondie de la geochimie de la mineralisation polymetallique, qui nous aide ~! 

preciser les caraderistiques essentielles de la variabilite des elements chimiques 
principaux (Cu, Pb, Zn, Fe, S). 

On a groupe les donnees d'analyse en collectivites et sous-collectivites pour 
cbtenir des informations tant sur les caracteres geochimiques de chaque secteur 
et type de minerai separement que sur les elements qui differencient ces minerais. 
L'homogenite des colleciivites a ete etudiee par la methode de la parabole (H a l d, 
1956) pour chaque element separement. 

Eien' que pom quelques collectivites on n'aU verifie aucune loi de distri
bution, la ,regIe generale de la distribution statistique des elE~mentschimiques de 
ce gisement est celle log normale. 

Les histogrammes constitues en echelle arithmetique montrent pour tous les 
elements chimiques etudies une asymetrie de gauche prononcee, alors que ceu;.; 
constitl,les en echelle logarithmique ressemblent souvent au type de repartitiem 
de frequence symetrique. Le caractere non homogene des collecti vi tes est soulign0 
aussi par l'aspect des histogrammes des repartitions de fl'equence presentant sou
vent un ou meme plusieurs maximums de fraquence, fait qui pourrait etre inter
prete comme argument en faveur de la genese complexe des mineralisations de la 
zone de Scrind-l'l,ăchi~ele. 

11 est interessant aussi de l ai re remarquer la ' co ~ rrelation satisfaisante entre 
les elements chimiques composants de la mineralisation. 

La recherche des rapports entre le elements metalliques des sulfures et les 
rapports enire les sulfures normatives du gisemeent s'est effectuee en executant 
des diagrammes ternaires a izolignes ele frequence. On peut mentionner quelques 
.observations, il. savoiT: le car actere cU!prifere du gisement il. tendance vers un ca-
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ractere plurnbo-zincifE~re ou beme zincifere; le caractere ferrifere de la minerali
sation fi tendance vers un caractere complexe; le caractere ferrifere devient plus 
pregnant si on considere meme la partidpation sporadique de la magnetite; la 
mineralisation presente une tendance vers un caractere pyriteux, mis en evidence 
par la disposition des izolignes paralelles il. c6te gangue-pyrite. 

En conclusion, on peut affirmer que dans la zone de Rachiţele les minera
lisations polymetalliques de sulf1,lres, a caractere Îer,rifere, d'âge prealpin ontete 
fortement plissC€s et metamorphosees probablement au cours de l'orogenese her
eynienne. 

PLAN ŞA 1 

Fig.!. - Filonaşe de pirotină traversează un macroblast de , pirită. N II; X 60. 
Filonnets de pyrrhotine traversant un macroblaste de pyrite. N II; X60. 

Fig. 2. - Lamele de tensiune în pirotină (currugation lamellae). N II; X60. 
Lamelles de tension en pyrrhotine (currugation lamellae). Nil; X60. 

Fig. 3. '- Structură poikiloblastică rezultată prin prezenţa de idioblaste de arseno
pirită in pirotină. N II; X 60. 
Structure poîkiIoblastique resultee de la presence d'idioblastes d'arseno
py.rite en pyrothine. N II; X 60. 

Fig. 4. - Şist cuarţo-ll1!icaceu microcutat. în zona de hinge a microcutei se dispun 
blendă şi marcasită. N II; ir<40. 
Schiste quartzo-micace microplisse. Dans la zone de charniere radicale 
du microplis se disposent la blende et la marcassite. N II; X40. 

PLANŞA II 

Fig. 1. - Substituţie în stadiul supergen, a pirotinei prin pirită şi marcasită. 

Rezultă o tipid structură "bird's eye". N II; X 60. 
Substitution dans le sta de supergene de la pyrrhotine par la pyrite et 
la maroassite. Il en resulte une structure typique "bird's eye". N II; X 60. 

Fig. 2. - Stadiul incipient de formare a structurii "bird's eye" în lungul unei 
fracturi paralele care traversează plaja de pirotină. N II; X40. 
Le stade initial de formation de la structure typique "bird's eye" le long 
d 'uri.e fracture parallele traversant la plage de pyrrhotine. N II; X 40. 

Fig. 3. - Clistal contorsionat de galenă. Deformarea structurii în reţea a sulfurii 
de p1umb se datoreşte , acţiunii stressului, care produce modWcarea po
ziţiilor cationilor de plumb în reţea. 
Cristal tordu de galene. La deformation de la structure en reseau de la 
sulfure de plomb est due a l'action du stress, qui engendre la modifi
cation des positions des cations de plomb dans le reseau. 

Fig. 4. - Cristale lamelare de marca sită secundară în şist cuarţo-feldspatic. 

N II; X40. 
Cristaux lamellaires de marcassite secondaire en schiste quartzo-feld
spathique. N II: X40. 
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PLANŞA III 

Fig. 1. - Idioblaste de pirită 1 corodate de blendă şi cuarţ. N II; X 40. , 
Idioblastes de pyrite 1 corrodees de blende et quartz. N II; X40. 

Fig. 2. - Agregat de pirotină brecifiat. L-ateral se trece la "Zwischenprodukt". 
Nil; X40. 

Agregat de pyrrhotine brechifie. P-assage lateral il. "Zwischenprodukt". 
Nil; X40. 

Fig. 3. - Relaţii de substituţie între pirita-calcopirită-pirotină-g . alenă. N II; X40. 
Relations de substitution pyrite-chalcopyrite-pyrrhotine-galene. N II; X40 

PLANŞA IV 

Fig. 1. - Plaje de pirită cataclazată. Se pot observa atit glomeroblaste cît şi o 
multitudine de microblaste. X3. 

Plages de pyrite cataclasee. On peut observer des glomeroblastes, et 
aussi une multitude de microblastes. X3. 

Fig. 2. - Rubanare metamorfică rezultînd din alternanţa de benzi de pirită cu 
benzi de pirotină. Pot fi remarcate mici filonaşe centimetrke de cuarţ 

remobilizate. X 3. 

Bariolage metamorphique resulte de l'·alternance des bandes de pyrite 
et de pyrrhotine. On peut remarquer minces filonnets centimetriques 
de quariz, remobilises. X 3. 

PLANŞA V 

Fig. 1. - Textură teetonitică; se pot remarca mici benzi di1agonale rezultate în 
urma unor mişcări de alunecare (strain slip). X 3. 
Texture tectonitique; on peut y remarquer de minces bandes diago
nales n0sultees a la suite des mouvements de glissement (strain slip). X 3. 

Fig. 2. - Textură tectonitică; se remarcă dezvoltarea diferenţiatăa unui set de 
cliv.aje de tip "slaie cleavage" în carbon.atuI de Ca şi Mg din partea 
inferioara. Sulfurile moi se deeormează plastic la p.artea superioară; 

în banda centrală cu pirotină se , remarcă continuarea direcţiilor de clivaj 
din carbonat. X 3. 
Texture tectonitique; on y remarque le developpement differencie d'un 
set de cliv-age de type "slate cleavage" dans le carbonate de Ca et Mg 
de la partie .inferieure. Les sulfures flexibiles subissent une deformation 
plastique dans la partie superi eu re ; dans la bande centrale a pyrrhotine 
on voit le prolongement des directions de clivage du carbonate. X 3. 

PLANŞA VI 

Fig. 1. -- Detaliu în cadrul unei benzi de minereu de remobilizare. Se observă 

numeroasele gr.anule xenomorfe de cuarţ într-o masă de p.irită şi piro
tină. X3. 
Detail dans une bande de minerai de remobilisation. On y observe 
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nombre de grains xenomorphes de quartz dans une masse de pyrite 
et de pyrrhotine. X 3. 

Fig. 2. - Microstructură zonală (spot zoning) în cadrul unei benzi de minereu. 
Toată zona centrală este formată din pirotină . Lateral se trece succesiv 
laarsenopirită, calcopirită, blendă . X3. 
MÎ<Crostructure zonale (spot zoning) dans une bande de mineraL Toute 
la zone centrale est faite de pyrrhotine. Passage lateral progressif El 
l'arsEmopyrhite, la chalcopyrite et la blende. X 3. 
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2. ZĂCĂMINTE 

CERCETĂRI GEOLOGICE ASUPRA MINERALIZATIILOR DE SULFURI 
DIN ZONA MUNCELU MIC-VEŢEL-VALEA BĂTHINA, 

MUNŢII POIANA RUSCĂ 1 

DE 

ANDREI GURAU2 

Abstract 

G e o log i cal In vest i gat ion s o n t h e Sul p h i d e Mi ner aiI i s a
ti o ni sin t h e M u n cel u Mic - V e ţ e 1-B ă t rin a VaII e y (t h e P o i a n a 
Rus c ă M o unt ain s) . This paper presents the scientific results of the com
plex geological survey - stmtigraphical, petrographical, structural (microtectonic, 
petrologicnl-structural) and geochemical researches - ina metallogenic zone with 
intri eate petrographi.c.al, structural and metallogenic characteristics. The co.rrobo
ration of all these research methods pointed out prospecting indices on the basis 
of which the exploration and recovery geological projects of the base-metal O1'e 
deposits 'În this metallogenic zone could be drawn up. 

Inoepînd cu anul 1957, autorul a efectuat studii petrogr.aHce, mine
ralogioe, microtectonice, petrologice - structurale şi chimi!co-statisticc= 
în partea de nord-est a cristalinului epimetamorfic din masivul Poiana 
Ru&că, pentru mineralizaţii de sulfuri .polimetalice (G ură u, 1974) :3. 

j Predată la 26 februarie 1977, acceptată pentru publkare la 17 iunie 1978, 
comunioată în şedi . nţa din 21 decembrie 1976. 

2 întreprinderea geologică de prospecţiuni pentru substanţe minemle solide. 
Str. Caransebeş nr. 1, R - 78344, Bucureşti. 

3 A. Gurău (1974) Studiul geologic, structural şi genetic al zăcamîntului 

polimetalic de la Muncelu Mic, par tea de nord-est ·a masivului Poiana Ruscă 

(Teză de doctorat), Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca. 
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Din punct de ved€Ye geologic, in regiunea de nord-est a masi
vului ori.stalin Poiana Ruscă, se dezvoltă formaţiunile epimetamorfice 
ale seriei de Padeş (K rău t ner et al. , 1968; 1973). Am denumit 
această serie, seria de Padeş-Muncelu Mic (G ură u, 1974) 4. După 

cercetările . anterioare (K rău t ner et al., 1968) formaţiunile epimeta
morfice din zona Muncelu Mic-Veţd, ar reprezenta, în suita strati
grafică, niv·elul superior al seriei de Padeş, încadrat la complexul C3 al 
şisturilor sericito-doritoase şi al metatufurilor acide, care include şi 

zăcămintele polimetalice de la Muncelu Mic, Veţel, valea Bătrîna 

(K rău t ner et al., 1968; 1973). 
A vînd în vedere că acest complex de formaţiuni terigene cu in

tercalaţii (orizonturi) de roci vulcanogene acide şi subol1donat interme
diare şi bazice metomorfozate, este larg răspîndit pe aliniamentul Mun
celu Mic-Veţel, l-am denumit complexul terigen-vuk.anogen de Muncelu 
Mic (G ură u, 1974) 5. 

Prin metoda Pb/Pb (G ură u, 1972) 6 şi datările palinologice 
(K rău t ner et al., 1973), virsta seriei de P.adeş-Muncelu Mic (a 
sedimentelor) este devonian-carboniferă, iar prin metoda KI Ar s-a de
terminat că virsta metamorfismuluicorespunde fazei sudete (G ură u, 
1972 7; K rău t ner et al., 1973) . 

. Din punct de vedere genetic, această serie a provenit din meta
morfozarea regională, în faci-esul şisturilor verzi, subfaciesul clorit-mus
covit, a un-ei stive de s€dimente caroonatice şi epiclastice ,terigene cu 
intel'calaţii de roci vulc&"1ogene acide şi produsele lor piroclastice şi 

metalogenetice (G ură u , 1967, 1972 f<, 1974 9). 

in perimetrul cercetat aria de răspîndire a acestui ,complex cu
prinde fmmaţiunile situate la vest de rîul Dobra pînă aproape de Roş
cani. Limita sudică trece poe la sud de satul Merişor şi continuă spre 
est pînă în formaţiunea s-edimentară cretacică de poe valea Căoiul. Spre 
nord acest compl-ex intră sub sedimentele ,cretadce de la Dumbrăviţa, 
iar spre nord-est se extinde în pintenul de Brăni$ca pînă la nord de 
rîul Mureş. 

Date stratigra.fice. DUipă criterii petrografioe, petrochimice şi mi
crotectonice s-au . separat în cadrul complexlliui C3 în limita pe.rime
trului oercetat urmă , toarel-e şase orizonturi petrografice din culcuş (bază) 

spre acop-eriş (G ură u, 1974) 10 : 

a) Orizontul carbonatic, bazal, de valea Boul-Merişor-valea 

Dobra; 
b) Orizontul terigen inferior cu interc.cilaţii de metavulcanite rio

litice ; 
c) Orizontul vulcanogen-sedimentar, inferior, -cu intel1calaţii de 

m€tavulcanite riodadtice de Muncelu Mic; 
d) Orizontul terigen-tufogen, superior, cu interc,alaţii d-e metak-e

ratofire ; 

4, .5 Op. cit. , pct. 3. 
6, 7,8 Arh. I.G.P.S.M.S., Bucureşti. 
9, 10 Op. cit., pct. 3. 
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e) Orizontul vulcanogen, superior, cu intercalaţii de m€tavulcanite 
riolitice kat.aclazate de Veţ.el-Leşnic ; 

f) Orizontul terigen-filitic, superior. 
Aloeste orizonturi petrogenetice se dezvoltă mai dar în jumătatea 

estică a regiunii. In partea vestică, spre valea Bă.'(jrîna, orizontul vulca
nogen-sediment.f1r, inferior, cu intercalaţii de metavulcanite rioda.citice 
de Munoelu Mic, dispare, nemaifiind întîlnit. 

In această parte, începînd de la vest de falia Brădăţel, se accen
tueaziJ. un sistem de clivaje şi falii sub orizontale cu direcţia nord-sud şi 

inclinări vestioe in jur de 35°. In planul a02stor clivaje, elementele li
neare Bi ale structurii primare, migrează, descriind un unghi de 1800 (pl. 1). 

In afara a·cestor roci menţionate au mai fost puse în evidenţă pe 
valea Bătrîna rod metamorfoz.ate, care provin din grupa lamprofirelor, 
şi corespund, după criterii petrografioe şi peiJrochimice, tipului spessar
tritelor şi malchitelor (G ură u, 1974) 11. 

Dintre rocile eruptive, preponderent filoniene, în regiune s-au iden
tificat bazalte şi dolerite, dispuse în cea mai mare parte pe direcţia 

fracturilo:r "ac" şi "hol" (G ură u, 1974) 12. Vîrsta acestora este Icua
ternară . (K l' ă u t ner, 1969). 

Date petrografice. După compoziţia petrografică, în orizonturile te
rigene au fost separate in: şisturi cuarţitice clorito-sericitoase, şisturi. 

cuarţitioe doritoase, şisturi cuarţitice g-.cafitoase. 
Aoeste roci au textură şistoasă şi ' structură preponderent lepido

blastică. 

In orizonturile vulcanogen-sedimentare s-au putut separa: meta
la ve , met.atufuri şi met.atufite acide cu intercala ţii de roci epi-clastice 
metamorfozate. In compoziţia metalavelor (metariolite, ffietadacite, meta
keratofire) participă, in proporţii diferite, . feidspatul potasic şi sodic. 
Sînt specifioe fenocrist.a1ele relicte de cuarţ, ortoză şi microclin în meta
riolite şi de albit în metakeratofire. 

Datorită metamorfismului regional au avut loc procese de trans
formare, conducînd la formarea serieitului, albitului, caolinului, în ,pro
porţii diferite. 

Textura acestor roci este, în majoritatea 'cazurilor, fluildală sau por
firică-şistoasă, iar structu·ra grano-lepidoblasti-că. 

După mărimea fenocrist.alelor de feldspat şi cuarţ au fost separate: 
metariolite cu structuri porfirice relicte grosiere (> 0,5 mm diametru), 
metariolite cu structuri porfirice relicte mediogranulare (0,5-0,2 mm), 
metariolite cu structuri porfirice relicte fin granulare « 0,2 mm). 

Metatufurile au textură paralelă şi structură lepidogranoblasbcă. 

Cercetările structurale, microtectonice şi petrotectonice. Cercetările 

microtectonice au fost efectuate în lucrări mini,ere şi de suprafaţă. 
Scopul cercetări-lor microtectonice a fost acela de a stabili rela

ţiile stratigrafice, teetonomagmatke şi metalogenetice ale fOIimaţiunilor 

epimetamorfice. Rezultatele acestor cercetări s-au valorificat la întoc
mirea hărţilor geologioe structurale; s-a demonstrat astf,el că forma-

11,12 Op. cit., pct. 3. 
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ţiunile epimetamorfice ale serie i de Pad eş -Mun ce lu Mic, se înscriu în 
flancul nordic al unui antidinoriu, care, în partea nord- estică (zona 
Ve ţel ) a.re direcţia generală nord est-sud vest, în partea centrală (zona 
Muncel) est-vest, iar spre vest (zona Bătrîna) are o uşoară tendinţă de 
orientare a direcţi e i generale către vest nord vest-est sud e st. 

Spre nord, formaţiunile epimetamorfke au înclinări generale cu
prinse între 45--80°. In timpul metamorfismului r egional rocile au ·suf.erit 

-- 6, - -- -- --: ~..,.~c:..--_ . _- - -.... ... 
--.----- -"" <'c;..~...;..~o~ - -- -- --

<;- <-

-- - ---- -~ ~: ~ ..,-:. - ------
0.,. ~ -- ----- ~--%-G'~:------

Fig. L - P oziţ ia apar entă şi real ă a stratelor cutate · in 
ş isturil e ep,imetamorfice din zona Muncelu Mic. 

P osition ,apparente et n~elle des couches plissees dans les 
schistes epimetamorphiques de la zon e de Muncelu Mic. 

d e formaţii plicative cu dezvoltarea cutelor coaxiale de ordinul centime
trilor, decimetrilor, metrilor şi de ordinul zecilor de metri. Amplitu
dinea acestora dm u rmă este de 10-20 m , iar ~ărg imeade 40-60 m . 
Axele de cute Ei ş i lineaţiile b l sinmetamorf1ce, va riază de la di , recţia 

est-vest în partea , centrală, pînă la dir ecţ i a nord-vest în partea vestică 
a regiunii (valea B ătrîna). înclinăril e axiale sînt, în majorit atea cazurilor, 
spre nOI1d, cu valori cuprinse între 10-50°. 

O atenţie deosebită în studierea caract.eristicilor structurale ale 
mi n era lizaţiilor şi rocilor înconjurătoare am acordat-o metodei e f ectuă ri i 

măsurătorilor de poziţii ale elementelor structurale. 
Prin faptul 'Că rocile sînt foartecutate, direcţ i a generală a cutelor 

diferă de di recţ i a flancurilor cute lor minore (fig. 1 A). De asemenea, 
peste cutele primar,e de ordinul 1, de dimensiuni decimetrke, s-a su
prapus 'o cutare secundară, de ordinul II (fig. 2 B),care a îngreunat ş i 

mai mult procedeul clasic de efectuare a măsurătorilor de poziţii de 
foliaţii SI. Prin observaţii multiple am constatat că axele cutelor de 
ordinul 1 sînt coaxiale cu cele de ordinul II ş i cu lin eaţ iil e bi . 

Pentru m ăs u rarea unor poziţii medii, a înfăşurătorii cutelor minore, 
am folosit o metodă proprie, care s-a verificat pra,ctic în , cer , cetările de 
teren. Astfel, pentru obţinerea unui plan m ediu tange nt la cutele mi
non ~, de acelaşi ordin de mărim e, în fiecare deschidere naturală sau în 



5 MIN~RALIZAŢIILE DE SULFURII DE DA MUNCELU MIC 95 

lucrările miniere, s-au măsurat axele de cute Bi şi dte o linie tangentă 
la şarnierele cutelor decimetrice sau mai mari (fig. 3). In continuare, 
polii axelor B şi a liniilor tangente t(T), au fost proiectaţi ·în tectono
grame microtectonice (fig. 3 d). Rotind <:alcul cu proiecţiile liniilor tan
gente t şi polii axelor B pe reţeaua oS c h m i d t 'cu suprafeţe egale 
pînă cînd acestea s-au suprapus pe unul ,din planurile mer1diane ale re
ţelei, s-a determinat poziţia planului mediu tangent căutat (fig. 3 d). 

N s 
A 

I-~ 

B 

Fig 2. - Mecanismul fazelor de defoTInare plicativă a ză

cămîntului de la Muncelu Mic. 
A, faza I-a (cute decimetrice) ; E, faza II-a (cute metrice). 
Mecanisme des phases de deformation plicative du gise

ment de Muncelu Mic. 
A, phase Iere (plis decimetriques); E, phase IIe (plis 

metriques). 

Mai tîrziu am perfecţionat metoda efectuării măsurătorilor şi a 
citirilor direct în teren, prin construirea unui dispozitiv microtectonic 
(fig. 4), invenţie proprie (G ură u, 1971; 1973). 

Structura disjunctivă se manifestă în şisturile e.pimetamorfice, prin 
dezvoltarea foarte ac<:entuată a clivajelor de forfe:care S2 şi S3, a fisu
rilor ac şi a faliilor paralele cu aceste clivaje. în jumătatea vestică a 
perimetrului cer.cetat, între valea Berceanului şi valea Dobra, lineaţiile 

bi şi axele Bl migrează in planul clivajelor de forfecare S3, pe un semi.
cerc de 180c cu direcţia nord-sud şi îndinări medii de la 0° nord şi sud 
pînă la 35° spre vest (fig. 5). 

Intensitatea clivajelor de foTfecare în zona Muncel-Veţel-valea 
Dobra este atît de mare, încît tinde să şteargă, aproape complet, şisto

zitate.a de stratificaţie Si (fig. 6 a, b). 
Cercetările structural-microtectonice din cristahnul epimetamorfic, 

partea de nord-est a masivului Poiana Ruscă, au confirmat cercetările 
anterioare ale lui Du mit r e seu (1955) cu privire la structura majoră 
a acestei serii. 
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Fig. 3. - Metoda determinării poziţiei medii a planului 

mediu tangent la eutele minore, eu ajutorul lineaţiilor bI> 

axelor de eute , B şi liniilor ta~gente la c utelemi-llore 
(a, b, C, d) . 

Methode de la determination de 1<a position moyenne du 

plan moyen tangent pour les plis mineurs, a l'aide des 

lineations bi> des axes de plis B et des lignes tangentes 

aux plis mineurs (a, b, C, d). 

6 
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Cercetări metalogenetice. Prin cercetările geologice întreprinse în 
cristalinul epimetamorfic al seriei de P a deş'-Muncelu Mie, au fost puse 
în evidenţă mai multe tipuri de mineralizaţii polimetalice. Acestea 
se încadrează il'. următoarele tipuri industriale şi mineralo-genetic2 
(Gurău, 1974): 

Fig. 4. - Dispozitivul mieroteetonie pentru determinarea pla
nului tangent la eutele minore. 

Dispositif mierotectonique pour la determination du plan tan
g.ent pour les plis mineurs. 

a) Mineralizaţia plumbo-zinciferă de galenă şi blendă asociată cal
carelor dolomitice din orizontul carbonatic bazal de pe valea Dobra; 

b) Mineralizaţiacupri , feră din orizontul terigen inferior cu inter
oalaţii de metavu10anite rioliti-ce de pe valea Bătrîna-vaLea Boului; 

c) Mineraliz:aţia plumbo-zindferă din orizontul inferior vulcanogen
sedimentar Il'iodacitic de Muncelu Mic; 

d) Mineralizaţia complexă (Zn, Cu, Pb), asocw.tă metariolitelor ka
tadazate din orizontul vulcanogen superior cu intercalaţii de metavul
canite riolitice de Veţel-Leşnic. Această mineralizaţie se dezvoltă pe 
valea Veţel ; 

7- c. 1971 
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e) MineraJizaţiacupriferă asociată metatufurilor acide (riolitice) din 
orizontul vulcanogen acid de Veţ el -Leşnic. Această mineralizaţie se 
dezvoltă pe valea Veţe1. . 

Acestui tip ii aparţin, probabil şi mineraliz a ţia cupriferăde calco
pirită din valea Brădăţel-Leşnic. 

N 

500 b, 

C=1;2;3;1.;5;6;7;8;9% < 

a 

Fig. 5. - Tectonograma lineaţiilor 

bI, migrate în planul faliilor pa
ralele cu clivajele de forfecare SJ' 
Tectogramme des lineations bi> emi
grees ·dans le plan des failles pa
ralleles aux cliv.ages de cisaille-

ment 8 3. 

b 

Fig. 6. - Poziţia elipsoideului de deformare în faza tectonică Bl (a) 
şi în faza tectonic;:;' B2 (b) , în zăcămîntul Muncelu Mic. 

Position de l'ellipsolde de deformation dans la phase Bl (a) et dans 
la phase tectonique B2 (b), dans le gisement de Muncelu Mic. 
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Fig. 7. - Zăcămîntul Muncelu Mic. 
1, cute de ordinul 1; 2, metariolite; .:3, metatllIlIri; 4, cuarţite hidrotermale; 5, zonă cu sulfuri oxidate; 6, falii; 
7, clivaje de forfecare: D1-D7, tectonogramele elementelor microtectonice; DJ = 25 ac; C = 1; 2; 3; 4; 5; D2 = po
ziţia medie a sup;:,afeţei SI; D3 = 38 falii; C = 1; 2; 3; Dr, = SI = 70 ; C = 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; D" = S2 = 133 ; 
C = 1 ; 2 ; 4 ; 7 ; 18 ; 20 ; D6 = SI-SI' ; D7 = 40 B ; C = 2,5 ; 5,30; 16; 21,1; 23; 32% ; T, linii tangente la cutele mi-

nore; B, axe de cute longitudinale; S2, clivaje de forfecare, ac; hol, fisuri. 
Gisement de Muncelu Mic. 

1, plis d'ordre 1 ; 2, metarhyolites; 3, metatufs; 4, quartzHes hydrothermales; 5, zone a sulfures oxydees; 6, failles; 
7, clivage de cisaillement S2: D1-D7 = tectogrammes des elements mitcrotectoniques; D1 = 25 ac; C = 1; 2; 3; 4; 
5 ; D2 = position moyenne de la surface S1 ; Da = 38 failles ; C = 1 ; 2; 3; D4 = S1 = 70 ; C = 1 ; 2; 3 ; 4; 5; 6; 7 ; 8; 
D5 =S2=133; C=l; 2; 4; 7; 18; 20; D6 =S1-8i';D7=40 B; C=2,5; 5,30; 16; 21,3; 23; 32%; T, lignes 

tange.ntes allx plis mineurs; B, axes de plis longi t uc1 inallx; S~, clivages de cisaillement, ac; hol, fissul'es. 
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Fig. 8. - Cute sinusoidale de ordinul II, în zăcămîntul Muncelu Mic la două nivele. 
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1 a, metariolite; 1 b, şisturi metamorfozate cu sulfuri; 2, zăcămintul de sulfuri complexe cutat la două nivele; 3, cute 
de mineralizaţie; 4, tectonogramele elementelor structurale mi crotectonice; 5, polul J1.; 6, axe B majore măsurate pe plan; 
7, axe B majore rezultate din proiecţia planelor S1 majore; D, linia tangentă la şarnierele cutelor majore; 9 (A, B, C), axele 

elipsoidului de deformare a structurii (A = 134°/54°, B = 292°/ 35°, C = 30°/10°); 10, galerie. 
Plis sinusoidaux d'ordre II, dans le gisement de Muncelu Mic, il. deux niveaux. 

1 a, metarhyolites; 1 b, schistes metamorphoses avec des sulfu res; 2, gisement de sulftLrescomplexes plie il. deux niveaux; 
3, plis de mineralisation; 4, tectonogrammes des elements structuraux microtectoniques; 5, paIe 11:; 6, axes B majeurs 
mesurees sur le plan; 7, axes B majeures resultees de la pro jection des plans Sl majeurs; 8, J,igne tangente aux charnieres 
des plis majeurs ; 9 (A, B, C), axes ellipsoidales de deformation de la stmcture (A = 134°/54°, B = 292°/35°, C = 30°/10°) ; 10, galerie. 
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Studiul mineralizaţiei de blendă şi galenă din calcarele dolomitice 
de pe valea Dobra, a fost efectuat de K rău t ner (1964), care le-a în
cadrat la tipul genetic vulcanogen-sedimentar. 

Zăc.ămîntul de la ,lVIuncelu Mic a fost studiat de L u ca et al. (1957), 
care l-au considerat de tip filonian post metaInorfic şi de K rău t ner 
(1961), care 'l-a considerat, de asemenea filonian hidrotermal, dar meta
morfozat regional. 

Cercetările noastre (G ură u, 1967) au demonstrat concordanţa 

a b 
•• Sf;o.S2;+~t 

Pl. t. =: plan tangent la eute 

Fig. 9. - Benzi de mineralizaţie polimetalică strîns cutate. 
a, cute de ordinul 1 (decimetrice) ale mineralizaţiei în zăcămîntul 

Muncelu Mic; b, tedonograma elementelor structurale; T, plan tan
gent la cute; 8:2, divaje de forfecare; b, liniaţii b j ; ac, fisuri; 

t, proiecţia liniilor tangente la 'cutele minot'e. 
Bandes de mineralisation pOlimeta1lique pliees. 

a, pUs d'ordre 1 (decimetriques) de la miner.alisation dans le . gisement 
de Muncelu Mic ; b, tectonogramme des elements structuraux; T, plan 
tangent aux plis; S2, clivages de cisaillement; b, lineations b l ; 

ac, fissures; t, projection des Ug,nes tangentes aux plis mineurs. 

mineralizaţiilor din cele trei zone: Muncel, Veţel şi valea Bătrîna. După 

1967, cercetările au fost extinse şi detaliate. 
Citirea imagiTlii rezultate din cartareazăcămîntului de la Muncelll 

Mic (pl. II şi fig. 7 şi 8) scot dar in evidenţă caracterulconcordant al 
zăcămîntului de la Muncelu Mic, deformarea lui plicativă pre- şi sin
metamorfică, ca şi raportul cu elementele structurale disjunctive. De 
asemenea, din fig. 7 şi 8 se mai poate vedea faptul că zăcămîntul de la 
Muncelu Mic prezintă eute de ordinul decimetrilor şi al metrilorr. Aple
carea axelor de cute spre vest (fig. 8) modifică poziţia cutelor pe ver
ticală la diferite orîzonturi, ceea oe complică foarte mult proiectarea 
lucrărilor de explorare a z~cămîntului. In fig . 9 se poate vedea că mine-
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ralizatia se prezintă în b€nzi paralele care formează cute de ordinul de 
mări~e al decimetrilor. Formacutelor este ascuţită sau sinusoidală. De 
asemenea Droiectia în plan orizontal a 'corpului principal al zăcămîntului 
din secto{'~l central (fig. 10) s'coate in evidenţă forma sa neregulată şi 
înclniarea generală a zăcămîntului spre nord. 

Zăcămîntul de la Veţel, de asemem,a, este concordantcu rocile în
conjurătoare, metariolitde katadaztate (G ură u et al., 1968). Spre deo-

Fig. 10. - Proiecţia în plan orizontal a zăcămintului MUllcelu Mic, sectorul central. 
1, conturul zacăm iniului; 2, falii; 3 (ac), fisuri. 

Projection sur le plan horizontal du gisement de Muncelu Mic, secteur central. 
1, contour du gisement; 2, failles; 3 (ac), fissures. 

sebire de zăcămîntul dE: la Muncelu Mic, acest zăcămînt formează doar 
cute de ordinul zecilor de metri (fig. 11). 

In metari olite , sulfuri l€' se preznită sub · formă de 'cuiburi, vinişoare, 
dind aspectul unei volburi (fig. 12). Conturul general al acestora este 
de lentile concordante cu şistozitatea de curgere a materialelor. 

Studiul m.icroscopic. Mineralizaţia de sulfuripolimetalice din zona 
l'vIuncelu Mic este ' constituită, în principal, din blendă, gal€nă ş i sub
oI'donat din calcopirită (fig. 13) ş i pirită. Cu totul sporadic apare mispi
cheIul şi tetraedritul. Ca minerale exogene apar :calcozina, coveli:na, ma
lahitul, azuritul, calcantitul. Studiul microscopi'c a ev1de nţiat raportul 
supraunitar al blendei faţă de galenă,care variază .d€ la 1,4 pînă la 1,8 . 
Blenda şi g3:1ena sînt intim asociate şi formează structuri granulare s,au 
cu aspect grafic şi subgrafi:c (pl. III). în general, galena apare sub formă 
de granule cu forme foarte neregulate şi uniform răspîndite în masa 
blendei (pl. III, fig. 1). Sînt şi cazuri mai izolate, dnd granulele de blendă, 
cu contur foarte neregulat apar in masa galenei (pl. III, fig. 2, 3, 4). 
Galena mai apare şi sub fOl1mă de filona.5e pe direcţiile pJ:anelor de 
divajîn feldspaţi sau pe fisuri în gal€nă (pl. nr, fig. 1, 2). 

Pirita, în majoritatea cazurilor, apare sub formă de granule cu 
contur idiomorf sau hipidiomorf, uneori coro date , în parageneză cu blenda 
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ş i galena (pl. IV, fig. 3) . Ca kopiri ta a pare sub fo r mă de plaje de obicei 
la limit a dintre bl e nd ă ş i c ua r ţ (pl. IV, fig. 4). In unele ,cazuri, calcopk ita 
formea z ă structuri de dezamestec cu blenda , dezvoltîndu-se s ub fo rm ă 

de e mulsii liniare pe pla ne le de clivaj ale blende i (pl. IV, fig. 2). Ca lco
piri ta, blenda ş i galena includ în ur..ele cazuri pa iete de dorit (pl. V, 
fig . 1, 2), for mîn d structuri de int er s t iţi e. 

Fig. 12. - Aspecte texturale ale sul
fur ilar în ză cămîntul V eţe l. 

-\spects texturaux des sulfures dans 
le gisement de Veţel. 

La Veţel, mineralizaţia este localizată, în cea mai mare parte, in 
metariolitele katac1azate iar o parte în metatufuri riolitice. Sulfura pre
dominantă este blenda, urmată de calcopirită , In unele cazuri 'calcopirita, . 
şi galena sînt în proporţie egală. în parageneză cucalcopirita şi blenda, 
mai apar pirita, mispichelul, tetraedritul, covelina, calcoz1na. Mineralele . 
de gangă predominant€! SL""lt cuarţul şi feldspaţii şi subordonat carbonaţii. 

Fig. 13. - Diagrama tern ară 
a blendei, galenei, ca1copi-ri
iei în zăcămîntul MunceJ.u 

Mic. 
Diagrammes ternaires de la 
blende, de la galime, de la 
calcapyrite dans le g'isement 

de Muncelu Mic. 

Ga 

Structura mineralizaţiei din metariolite este predominant granu
I a ră. Sulfurile din me tatufuri prezintă structuri de dezamestec între 
blendă şi , c:alcopirită . RaporturHe diferite între aceste două sulfuri dau 
naştere la structuri cu aspect grafic ş i subgrafi-c ~u forme variate 
(pl. V, fig. 3, 4). 

Chimismul mineralizaţiei. PTincipalele elemente metalice în zăcă

mintele de la Muncelu Mk şi Veţel sînt: zincul, plumbul, cupru! şi 

!Subordonat aurlUl şi argintul. in zăcămintul Muncelu Mic se menţine 
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raportul Zn ,> Pb > Cu, pentru cea mai mare parte a ză:cămîntului 

(fig. 14 b). In unele breşe s-a evidenţiat şi raportul: Cu> Zn> Pb 
(fig. 14 a). 

In zăcămîntul Veţel, raportul între principalele elemente este: 
Zn> Cu = Pb (fig. 15). Intre zinc şi plumb, principalele elemente din 
zăciîmîntul Muncelu Mic, s-au ev~denţiat legături de coreLaţie pozitivă 

(fig. 16). Prin cal'cule s-au stabilit coefidenţi de , corelaţie cuprinşi între 

Cu 

30 

40 60 

Fig. 14. - Diagramele ter- .50 50 
nare ale zincului, plumbului 
şi cuprului in zăcămintul 80 40 

Muncelu Mic. 
70 30 

Diagrammes ternaires du zinc, 
du plomb et du cui vre dans 80 20 

le gisement de Muncelu Mic. a 
.90 

Pb Zn 
20 30 40 .50 80 10 80 

80 
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20 
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0,46-0,96. Majoritatea coeficienţilor sînt peste 0,72, ceea ce arată o 
legătură foarte strînsă între cele două elemente. L€gături puternice s-au 
evidenţiat de asemenea şi între zinc ş i cupru (fig. 17), pentru care 
coeficienţii de corelaţie prezintă v2Jori pînă la 0,90. între cupru şi 

plumb valorile coeficienţilor de corelaţie ajung pînă la 0,80, iar întTe 
aur şi argint: 0,31-0,54 (fig. 18). Carac1Rrisbc pentru mineralizaţia 

plumbo-zinciferă de la Muncelu Mic este variaţia uniformă între aceste 
elemente (fig. 19 b), ,pentru întreg zăcămîn t ul, iar raportul mediu între 
elemente este în jur de 1,5-2 (fig. 19 a). 

Caracteristicile chimko-statisti-ce ale mineralizaţiei de la Veţ.el sînt 
similare cu cele de La Mun'celu Mic (fig. 20, 21, 22). Coefkienţiide core
Laţie pentru perechile de elemente zinc-plumb, cupru-zinc, plumb-cupru, 
au valori cuprinse între 0,23-0,91, predominînd valorile de peste 0,50. 
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Coefi, cienţ i de corelaţie cu valori mici, în jur de zero, s-au obţinut 

pentru mineralizaţia din zona de cimenta ţie , atît pentru zăcămî:ntul de 
la Muncelu Mic, cît şi pentru cel de la Veţel. 

Studiul elementelor minore a evidenţiat prezenţa nichelului, co
baltului, vanadiului, sel€niului, indiului, manganului, cadmiului, wolfra
mului, molibdenului, germaniului, galiului, taliului, bariului şi stibiului. 

Fi g. 15. - Diagrama ternară 
a zincului, plumbului şi cu
prului în zăcămîntul Veţel. 

Diagramme ternaire du zinc, 
du plomb et du cuivre dan ;; 

le gisement de Veţel. 

Raporturile între niehel-v.anadiu şi nichel-cobalt sînt supraunitare, iar 
între suH-seleniu este < 20 000. 

Din datele din lit€ratura de specialitate aceste raporturi sînt ca
racteristic.e mineralizaţiilor de origină e ndogenă . De asemenea, prezenţa 
indiu~ui, manganului, cadmiului, cobaltului, wolframului şi molibde-
11u1ui, constituie o dovadă că formarea min eralizaţ iei din cele două ză

căminte a început în stadiul termodinal11ic hipot-ermal şi a Icontinuat în 
cel mezotermal, cînd a cristahzat cea mai m are parte a sulfurilor. For
marea mineralizaţiei a continuat şi iIl stadiul e pitermal pentru oare 
sînt specifice elementele minore: germaniu, galiu, taliu, bariu, stibiu. 

Studiulchimico-statistk al principalelor elemente metaJhc.e din ză
cămint e le Muncelu Mic ş i Veţ el sînt în concordanţă cu obs ervaţiile mi
croscopic.e, care au evidenţiat structuri de con creştere şi raporturi con
stante între principalele sulfuri : blendă, galenă, c.a1copirită. 

Consideraţii genetice. Studierea genezei mineralizaţiiJor polimeta
lice a inregistrat momente diferite de - cunoaştere şi interpretare: epi
geneti'Că, hidrot€rmal-filoniană, postmetamorfică (L u ca et al., 1957), 
hidrotermal-filoniană-m et amorfozată (K rău t ner, 1961), singenetică

concol'dantă (G ură u, 1967). 
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Ca formă de zăcămînt mineralizaţiile de sulfuri din zonele men
ţionate se prezintă sub formă de 1entile concordante cu roci1e înconju
rătoare ş i discontinu pe dir e cţie. 

Mineralizaţii l e m e~ 1.ţionat e sînt cOl1Jco"Ddal1Jte cu rocile care le găz

duies'c (G ură u, 1965, 1967). Astfel, în metalave (metarioHte, metario
dacite) benzile de sulfuri sînt con cor-dante cu foliaţia de curgere, care 

%Pb 
7 

5 

Fig. 16. - Norul de corela- 5 
ţie a zincului şi plumbului în 

zăc[lmîntul Muncelu Mic. 4 
Diagrammes de correlation 
du z·i.nc et du plomb dans le J 

gisement Muncelu Mic. 
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Fig. 17. - Norul de cor e laţie a cuprului şi zincului în zăcămîntul Muncelu Mic. 
Diagramme de correlation du cui vre et du zinc dans le gisement de Muncelu Mic. 

s-a format în timpUJl pătru;nderii lavei în sed~mentele încă neconsolidate 
de pe flmdul bazinului de sedimentare. De asemenea, mineralizaţiile 

din m etatufuri şi metatufiitesau cele din şisturhle .provenite din meta
morfozarea rocilor epiclastice, sînt conco:rdante cu stratificaţia iniţială 

a acestor roci. !n timpul metamol1fismului regional, elementele structu-
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Fig, 18. - Norul de corelaţie a au
rului şi argintului în zăcămîntul 

Muncelu Mic. 
Diagramme de correlation de l'or 
et de l'argent dans le gisement de 

Muncelu Mic . 
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ln 

,raportului Zn-Pb. 

Variation d u plomb et d u zinc dans 
le gisement Muncelu Mic. 

a, variation sur direction du zinc 
et du plomb dans Je gisement de 
Muncelu Mic; b, courbe de varia-

tion .du rapport Zn-Pb. 
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rale primare au fost şterse aproape complet şi au apărut elemente struc
turale noi, cum sînt: şistozitatea de curgere din metalave sau din rocile 
epiclastice metamorfozate (G ură u, 1974) 13. 

!n faza care succe de deformarea plicativă a rocilor cu minerali
zaţiile de stiHuri se dezvoltă elementele structurale disjunctive cum 
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Fig. 20. Norii de corelaţie a zincului şi plumbului, în zăcă
mintul Veţel, galeria 11 Iunie supelior. 

D.iagrammes de correlation du zinc et du plomb dans le gise
ment de Veţel, galerie 11 Iunie superior. 

Pb % 
5 

it 

3 

2 

'. 

Fig. 21. - Norii de corelaţie a cuprului şi zincului ~n zăcă

mîntul Veţel. 
Diagrammes de correlation du cuivre et du zinc dans le gise

ment de Veţel. 

i3 Op. cit., pct. 3. 
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sint: clivajul de forfecare şi fisurile "ac". Primul şterge aproape -com
plet şistozitatea de curgere (G ură u, 1969). 

Cercetările petrografice, calcografice şi geochimice ale elementelor 
majore şi minore şi interpretările statistico-matematice au scos în evi
denţă -caracteristici care conduc la ideea legăturii g€i1etice a mineraliza
ţiilor ICU lavele riolitice sau riodacitice (G ură u, 1974) 1~. 

Cu J. 

Fig. 22. - Norii de corelaţie a cu
prului şi plumbului în zăcămîntul 

Veţel. 

Diagrammes decorrelation du cui
vre et du plomb dans le gisement 

de Veţel. 

Astfel, în baza tuturor acestor rezultate, mineralizaţiile de sulfuri 
din cristal inul epimetamorfic al seriei de Padeş-Muncelu Mic, au fost 
încadrate la tipul genetic vulcanogen-sedimentar (G ură u, 1974) 15 cu 
următoarele subtipuri genetice : 

Mineralizaţii stratiforme localizate în metailave ; 
Mineralizaţii stratiforme localizate în metatufuri ; 
Mineralizaţii stmtiforme ~ocalizate în şisturi. 
De primul subtip genetic aparţin mineralizaţiiIe din zona meta

riolitelor cu structuri porfiTice rehcte, fin granulare din zona Muncelu 
Mic şi ,cele din zona Veţel din metariolitele kataclazate. 

Mineralizaţiile de sulfuri din metariolite prezintă 'caracteristici spe
cifice, care conduc la ideea legăturii lor genetice şi spaţiale cu lavele 
riolLtice în -care se găsesc şi anume : 

- forma de lentile alungite paralel cu planul de curgere iniţială 

a lavelor şi lipsa acestora pe fracturi care ar fi presupus originea se
cundaTă; 

- asocierea mineralizaţiei cu gangă cuarţo-feldspatică de aceeaşi 
compoziţie mineralogică cu a metariolitelor în care se găsesc; 

- variaţia uniformă a elementeJor majore în cadrul lentilelor şi 

coreilaţia directă, pozitivă, dintre Pb-Zn, Pb-Cu, Cu-Zn, arată că pro-

14, 15 Op. cit., pct. 3. 
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aescle de mineralizare s-au desfăşurat în cadrul unui sistem geochimic 
pătrunderea lor incipientă pe pll3l1el<E',l' divajului de forfeeare şi pe fi:su

- parageneza şi raportul uniform dintre blendă, galenă, calco
pirită, ca şi structurile predominante de ' concreştere ale aoestora ; 

- raportul S: Se < 20 000 şi supraunitar al Co: Ni, Ni: V din 
mineralizaţii:le de sulfmi din metariolite ; 

- prez , enţa In, Mn, Cd, Co, W şi a Mo in mineralizaţii, 'ca şi con
cluziile studiului mineralogic şi geotermometric (G ură u, 1974) 16, arată 

că cristalizarea sulfurilor a început în stadiul hipomezotermal şi a con
tinuat fără întrerupere la toemperaturi mai joase, pentru care sînt spe-
cifioe concentraţiile de Ge, Ga, TI, Ba, As, Sb. 

O parte din soluţiile mineralizatoare s-au desprins de lavele acide 
şi au pătruns printre stratele neconsolidate de la fUJ.1.dul bazinului, dînd 
naştere <la mineralizaţiile stratiforme de tipul hidrotermal-sedimentare. 
Mineralizaţiiloe piritoase cuprifere din valea Bătrîna şi din zona gale
riilor Filimon Sîrbu-1 Mai, ca şi oOel€ polimetalice din şisturil€ cuarţi

tioe sericitoase din seotorul Central al zăcămintului Muncelu Mk, ar 
putoea fi 'considerate că aparţin ultimelOT două tipuri genetic,e descrise. 

M'etamorfismul regional a reactivat procesele de mineralizare, care 
s-au manifestat prin recristalizarea sulfurilor, transform.area texturii de 
curgere a lav,elor acide în şistozitatea de curgere, accentuan,a .caracte
rului stratificat al miner,alizaţiei din metalave şi cutaroea lor, mai pro
lmnţată în zona Muncel şi mai slabă în zona Veţel. In acest stadiu de 
deformare sinorogenă s-a produs o uşoară remobilizare metamorfi.că d 

suLfurilor din planul de şistozi , tate. 

In timpul mişcărilor tectonice disjunctive, ulterioare, sulfurile au 
suportat o nouă recristalizare şi remobilizare parţială, manifestată prin 
pătrunderea lor incipientă pe plan ele clivajului de forfecare şi pe fisu
rile "ac". 

Procesele de hipergeTheză din partea superioară a zăcămîntului, au 
condus la transformarea, îndeosebi, a suHurilor de 'cupru şi formarea 
unor minerale de neoformaţie - oalcozina,cov,elina, malachitul - care 
se suprapun parţial, 'cu sulfurile primare din zona .decimentaţie. Acest 
stadiu, repr ,ez intă un al doilea moment important în formarea minera
lizaţiilor studiate şi care, matematic, se exprimă prin ' coeficienţi de co
relaţie mici sau apropiaţi de zero. 

Datorită proceselor de hipergeneză, aurul şi argintul s-au eliberat 
din sulfurHe primare oxidate şi au migrat în zona :de cimentaţie. Aşa 

s-ar explica, coeficientul de cor , elaţie foarte mic (-0,1) ,dintre ac-este ele
mente din zona de cimenta ţie. 

Datele prezentate ar putea ,constitui puncte de sprijin asupra si
multanietătii solutiilor mineralizatoare cu lav,ele riolitke şi riodaciti'ce, 
din 'care, ~lterior; . prin răcirea lavelor şi a soluţiilor, s-au separat sulfu
rile polimetalice. În masa sulfurilor s-a putut incorpora şi aurul, care .:J 

cristalizat în st.are nativă. În cazul mnieralizaţiilor din faciesul efuzi v 
şi subefuziv al magmelor adde, arată A b d ula e v (1957), sursa a fost 

16 Op. cit., pct, 3. 
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unIca, iar soluţiile mineralizatoare - simuHane cu lavele. In astfel de 
situaţii, fiind vorba de un sistem t<?rmodinamkînrchis, unde soluţiile nu 
s-au separat de lave, n-au migrat în afara masei acestora. Aşa credem 
că s-ar putea explica şi faptul că nu a putut avea loc o diferenţiere 

chimică a elementelor utile în soluţie, în funcţie de particuJarităţi1e lor 
geochirnke. In sprijinul acestei ipoteze, sînt raporturi.le constante şi co
relaţiile directe, pozitive, dintre elementele majore din zona sulJurilor 
primare din lavele m€tariolitke şi metariodacitice. 
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RECHERCHES GEOLOGIQUES SUR LES MINERALISAT!ONS 
DE SULFURES DE LA ZONE DE MUNCELU MIC-VETEL-VALEA-

BĂTRÎNA, MONTS POIANA RuscA ' 

(Resume) 

A partir de 1957, l"auteur a effectue des etudes petrographiques, mineral 0-

giques, microtectoniCjues, petrologiques-structurales et chimico-statistiques con cer
nant les sulfures de la partie nord-est du cristallin epimetamorphique du MassiÎ 
Poiana Ruscă (G ură u, 1974) 1. 

Du point de vue geologique, dans la partie nord-est du Massif Poiana Ruscă, 
se developpent desformations epimetamorphiques de la serie de Padeş (K rău t
ner et al., 1968, 1973 - serie de Padeş-l'vIuncelu Mic, Gur ă u, 1974) 2. 

Du point de vue geneiique, cette serie est le resultat de la metamorphose 
regionale, dans le facies des schistes verts, le sous-facies chloI'ite-muscovite d'une 
p,i]e de sedimeDts carbonatiques et epiclastiques terrigenes a intercalations de 
roches volcanogEme~ acides et leurs produits pyroclastiques et metallogenetiqhles 
(G ură u, 1967, 1972", 1974 "). 

On a separe dans- le cadre du complexe C3, dans le perimetre etudie, d'apres 
les criteres petrographiques, petrochimiCjues et microtectoniques, les suivants six 
horizons petrogmphiques, a partiI' du mur (base) vers le toit (G ură u, 1975) 5 : 

hori~on carbonatiCjue, basal, de Valea Boul-MerişOT-.vallee de Dobra; horizon 
terrigene ,inferieura intewa1ations de metav'olcanites rhyolitiques; horizon volca
nogene-sedimentaire, inferiew', il. intercalations de volcanites rhyodacitiques de 
Muncelu Mic; llorizon terrigene-tuffogene, superieur, a intercalations de metake
ratophyres ; horizon volcanogEme, superieur, a intercalations de metavolcanites rhyo
litiques kataclasees de Veţel-Leşnic ; horizon terrigene-phyllit.ique, superieur. 

Dans les horizons volcanogenes-sedimentaires on a pu separe: metaclaves, 
metatufs et metatuffites acides a intercalations de roches epiclastiques metainor
phosees. Dans la composition des metalaves (metarhyolites, metadacites, metakera
tophyres) participent en proportions differentes, le feldspath potassique et sodique. 
Les fenocristaux reliques de quartz, d 'ortose, et de microcline dans les meta
rhyolites sont speciiiques et d'albite sont specifiques dans les metakeratophyres. 

Pendant le metamorphisme regional, les roches ont suoi des deformations 
plicatives, en developpal1t les plis coaxiaux de quelques centimetres, decimetres, 
metres et de quelques dizaines de metres. L'hauteur de celles-ci est de 10-20 m 
"et la largeur de 10-60 m. Les axes de plis :Si et les Hneations bi synmetamor
phiques varient de la direction est-ouest dans la partie centrale jusqu'a la direction 
nord-ouest dans la partie ouest de la region (Valea Bătrîna). Les inclinaisons 
axiales sont orientees, dans la plupart des cas, vers le nord, ayant des valeurs 

entre 10-50°. 

1,2,3, ", 5 A. Gur ă u (1974) Studiul geologic, structural şi genetic al zăcămîn
tului polimetalic de la Muncelu Mic, partea de no,rd-est a masivului Poiana Ruscă 
(these de doctorat). 

3 Arch. I.G.P.S.M.S. Bucarest. 

8 - c. 1917 
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Recherches metallogenetiques. Grâce aux recherches geologiques effectuees 
d.ans le cristallin epimeta morphique de la serie de Padeş -Mu ncelu Mic, on a reussi 
2. mettre en evidence plusieurs types de mineralisations . Celles-ci appartiennent 
aux suivants types mineralo-genetiques (G ură u, 1974) G : 

a) Mineralisation plombo-zincifere de galEme et blende asso-ciee aux calcaires 
dolomitiques de l'horizon earbonatique hasal de la \'allee de Dobra ; 

b) Mineralisation cuprifere de l 'hori20n terrigene inferieur il intercalations 
de metavolcani tes rhyoliLiques de Valea Bătrlna -V alea Boului; 

c) Mineralisation plombo-zincifere de l'horizon inferieur volcanogene-sedi
mentaire rhyodacitique de Muncelu Mic; 

d) Mineral isation complexe (Zl1, Cu, PI) associ ee <lUX metarhyolites kata
clasees de 1"horizol1 volcanogcile superieur â intercalations de metavolcani tes rhyo
litiques de Veţel-Leşnic. Cette mineealisation se developpe sur la vallee de Veţel ; 

c) Mineralisation cuprifere assoe:iee aux m etat ufs acides (rhyolitiques) de 
1'horizon volcanogene acide de Veţel-Leşn i c. 

Nos recherches (G ură u, 1967) ont demont re la concordance des minerali
sations de ces trois zones: Muncel, Veţel et Valea Bătrina . Apres 1967, les re
chel'ches ont ete elargies et detaillees. 

Etude microscopique. La mineralisation de sulfures polymetaliiques de la 
Lone de Muncelu Mic est constituee surtout de blende, galene et subordonne de 
ealcopyrite et pyrite. Le misvickel et le tetraed~'ite apparaissent eux, aussi, mais 
sporac1iquement. Comme mineraux exogimes nous mentionnons: calcozine, cove
line, malachite, azurite, calcantite. L'etude microscopique a mis en evidence le 
rapport superieur a l'unite e!e la b lende envers la galene, qui varie de 1,4 a 1,8. 
La blende et la galene sont intimement associees eţ forment des structures gra
nulaires ou a aspect graphique et 'Subgmphique. 

A Veţel, la mineralisation est localisee, surtout dans les metarhyolites 
kataclasees, et une autre partie dans les metatufs rhyolitiques. La sulfure pre
.dominante est la blende, suivie de la chalcopyrite. Dans certains cas, la calco
pyrite et la galene sont en proporiton egale. En paragenese avec la calcopyrit.e 
.et la blende, apparaissentaussi la pyrite, le mispickel, le tetraedrite, la coveline, 
la .chalcozine. Les mineraux de gangue predominants sont le quartz et les feld
spaths tandis que les carbonates sont subordonnes. 

La structure de la mineralisation des metarhyolites est predominant gra
nulaire. Les sulfures des wetatu[s presentent des structures d'exsolution entre la 
blende et la calcopyrite. Les rapports differents entre ces deux sulfures engen
drent des structures a aspect graphique et subgraphique a formes variees. 

Chimisme de la minemlisation. Les principaux elements metalliques des 
gisements de Muncelu Mic et de Veţel sont: zinc, plomb, cuvire et subordonne 
01' et argent. Dans le gisement de Muncelu Mic le rap port Zn > Pb > Cu, se main
tient pour la plus grande vartie du gisement. Dans quelques breches on aaussi 
observe le rapport: Cu > Zn > Pb. 

Dans le gisement de Veţel, le rapvort entre les principaux elements est : 
Zn > Cu = Pb. Entre le zinc, le plomb et le cuivre, principaux elements des gise
ments de Muncelu Mic et de Veţel, des liaisons de correlation positive ont etc 

G Op. cit., point 1. 
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mises en e-vidence. Les coefficients de correlation a petites valeurs, autour de zero, 
ont ete obtenus pour la mineralisation de la zone de cimentation, tant pour le 
gisement de Muncelu Mic que pour ~elui de Veţel. 

L'etude des elements mineurs a souligne la pres6n:ce du ni<ckel, du cobalt, 
du vanadium, du selenium, de l'indium, du manganese, du cadmium, du wolfram, 
du molybdenite, du germanite, du gallium, du thallium, du barium et de l'anti
mony. Les rapports entre nickel-v.anauium et nickel-cobalt sont superieurs il 
l'uni te; entre soufIre-selenium < 20000. 

D'apres les donnees de la litterature de sPecialite ces rapports sont carac
tcristiques aux mineralisations d'origine endogene. La presence de l'indium, du 
manganese, du cadmium, du cobalt, du wolfram et du molybdenite montre egale
ment que la formation de la mineralisation de ces deux gi'sements a commence 
pendant le stade thermodinamique hypothermal et a continue pendant celui meso
thermal, lorsque la plupart des sulfures cristallisent. La formation de la minerali
sation a continue aussi pendant le stade epithermal dont les elements specifiques 
sont ceux mineurs: germanium, galium, thallium, barium, antimony. 

Les mineralisations susmenlJionnees sont concordantes aux roches h6te 
(G ură u, 1965, 1967). Ainsi, dans les metalaves (metarhyolites, meta:rhyodacites! 
les bandes de suUures sont elles aussi concordantes a la foUation de coulee, qui 
s'est formee du fond du bassin de sedimentation. Egalement, les mineralisations 
des metatufs et des metatuffites ou des schistes provenus de la metamorphose des 
roches. Pendant le metamo.rphisme regional, les elements structur,aux primaires 
ont presque completement disparus et des elements nouveaux, ont apparu, comme . 
schistosite de coulee des metalaves ou des roches epidastiques metamorphosees 
(G ură u, 1974) 7. 

Les recherches petrographiques, calcographiques et geochimiques des ele
ments majeurs et mineurs et les interpretations statistico-mathematiques ont mis 
en evidence des caracteristiques qui expliquent la liaison genetique existante 
entre les mineralisations et les laves rhyolitiques ou rhyodacitiques (G ură u, 
1974)~. Ainsi, selon tous ces resultats, les mineralisatiolls de sulfures du cristallin 
epimetamorphique de la serie de Padeş-Muncelu MLe ont ete englobees au type 
genetique volcanogene-seelimentaire (G ură u, 1974) 9, ayant les suivants sous
ty,pes genetiques: mineralisations stratiformes localisees en metalaves, minerali
sations str,atiformes localisees en metatufs et mineralisations stratiformes localisees 
en schistes. 

EXPLICATION DES PLANCHES 

Planehe 1 

Carte geologique de la zone de V-eţel-vallee de Bătrina, Monts Poiana Ruscă. 

1, Metalaves (metarhyolitiques, metadacitiques, metakeratophiriques); 2, metatufs 

7,8,9 Op. dt., point 1. 
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rhyodaciiJiques ou keratophiriques; 3, roches epidastiques metamorphosees et me
tatuffites aJcides; 4, roches filonniennes metamorphosees (malchites, spessartites) 
et metatufs basiques; 5, basaltes et dolerites; 6, calcaires dolomitiques metamor
phoses; 7, lieu du diagrarnme microtectonique; 8, diagrammes microtectoniques 

(hemisphere superieure) ; 9, failles; 10, anomalies pedogeochimiques. 

Planche II 

Gisement de Muncelu Mic, plan geologique structural a tl'av·ers l'horizon de Maria, 
du secteur central et oriental. 

1, schistes quartzo-feLdspathiques, seDicito-chloriteux (metatuffites aci des) ; 2, mine
ralisation cuprifE~re; 3, metarhyolites a separations po.r.phy.Diques reliques gros
sieres (III); 4, metarhyolitesa separations porphyriques reliques moyennes gra
nulaires (II) ; 5, quartzites graphiteuses; 6, schistes quartzitiques sericiteux (meta
tuffites acides); 7, metarhyolites a separations porphyriques reliques finement 
granulaires (1); 8, quartzites hydrothermales; 9, minemlisation de sulfures com
pleXies; 10, schistes quartzitiques serictio-graphiteux gris; 11, tectonogrammes; 

12, failles. 

Planşa III 

Fig. 1. - Blendă (cenuşiu deschis) cu induziw1i de galenă (alb) şi cuarţ (cenuşiu 

închis). N II; .x25, Galeria 13, zona Muncel. 
Blende (gris clair) a inclusion de galene (blanc) et de quartz (gris fonce). 
N II; .x 25, Galerie 13, zone de Muncel. 

:Fig. 2. - Blendă (cenuşiu deschis) dispusă de-a lungul planelor de clivaj într-un 
·cristal de ortoză. Galenă (alb-cenuşiu deschis) Muncelu Mic. N II; X2:i. 
Blende (gris elair) situee le long des plans . de clivage dans un cristal 
d'orthose. Galene (blanc-gris clair), Muncelu Mic. N II; ,X25. 

:Fig. 3. - Galenă (alb) predomină asupra blendei (cenuşiu). 

Galene (blanc) predomine sur la blende (gris). 
:Fig. 4. - Detaliu. Galenă (alb) cu incluziuni de blendă (cenuşiu). N II; X 100 

(imersie). 
Detail. Galene (blanc) a inclusions de blende (gris). N II; .X 100 (im
mersion). 

Planşa IV 

,Fig. 1. - Galenă (alb) pe planele de clivaj 'ale unui cDistal de ortoză (cenuşiu 

deschis), zona Muncelu Mic. N II; .x50. 
Gal€me (blanc) sur les pla·ns de cIivage d'un cristal d'orthose (gris clair), 
zone de Muncelu Mic. N II; .x50. 

lFig. 2. - Cristal de blendă (cenuşiu) cu emulsii liniare de calcopirită pe direcţiile 
de clivaj, traversat de un filonaş de galenă (alb). N II; ,x 100, zona 
Muncelu Mic. 
Cristal de blende (gris) a emulsions lineaires de chalcopyrite sur les di
rections de clivage, traverse d'un petit filon de galEme (blanc). N II; X 100, 
zone de Muncelu Mic. 
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Fig. 3. - Pirită idiomorfă in paragenezăcu galena (alb), blendă (cenuşiu deschis) 
cu cuarţ ( ' oenuşiu închis), zona Muncel, galeria 13, breşa 2. N II; X25. 
Pyrite idiomorphe en paragenese avec galEme (blanc), blende (gris clair) , 
quartz (gris fonce), zone de Muncel, galerie 13, breche 2. N II; X25. 

Fig. 4. - Blendă (cenuşiu deschis), cakopirită (alb) pe marginea blendei şi cuarţ 

(cenuşiu închis). Calcopkita se dispune la limita blendă-cuarţ, zona 
Muncel. N II ; .X 25. 
Blende (gris clair), chalcopyrite (blanc) bordant la blende et le quartz 
(gris fonce). La chalcopyrite se dispose ii la limite blende-quartz, zone 
de Muncel. N II; X25. 

Plan şa V 

Fig.!. - Calcopirită (alb) în masa unui şist cloritos (negru). Ca1copi'rita include 
în masa ei lamele de clorit (cenuşiu închis) cu orientare diferită. Imersie, 
Nil; .X 80, structură de interstiţie, Muncelu Mic, sectorulcentr,al, oriz. 
Ignaţiu. 

Chalcopyrite (blanc) dans la masse d'unschiste chloriteux (noir). La 
chako.pyrite ,comprend dans sa masse des lamelles de chlorite (gris 
fonce) ii orientation differente. Immersion. N II; X 80, structure d'inter
stiton, Muncelu Mk, secteur central, horizon d'Ignaţi:u. 

Fgi. 2. - Galenă alb) în parageneză ·cu blenda (cenuşiu deschis),care includ paiete 
de clorit (cenJlşiu închis), structura de interstiţie. Imersie. N II; X80, 
Galeria 13, Muncelu Mic. 
Galene (blanc) en paragenese avec la blende (gris dair) , comprenant de 
paillettes de chlolite (gI'is fonce), structure d'interstition, immersion. 
N II; ,x 80, galerie 13, Muncelu Mic. 

Fig. 3. - Calco,pirită (alb) cu incluziuni de blendă (cenuşiu deschis) (structură cu 
aspect subgratic şi trecere spre micropokhiloblastică), Veţel. N II; X 80. 
Chaloopyrite (blanc) fi inclusions de blende (gris c1ai.r) (structure il aspect 
sous-graphique et passage vers mkropoichilobLastique). Veţel. N II; X 80. 

Fig. 4. - Calcopirită şi blendă în proporţii aproape egale, formează structuri cu 
a:spect subgrafic, Veţel. N II; .X 80. 
Chalcopyrite et blende en proportion\5 presque egales constituent des 
structura<> a ,aspects sous-graphique, Veţel. N II; X 80. 
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2. ZĂCĂMINTE 

NOTĂ PRELIMINARÂ ASUPRA UNOR MINERALIZATII DE FIER 
DIN BAZINUL INFERIOR AL LĂPUŞNICULUI MARE ŞI MUNTELE 

SLĂVEI (RETEZATUL SUDIC-DOMENIUL DANUBIAN 
AL CARPAŢILOR MERIDIONALI) 1 

DE 

DAN MORAIHU 2 

Abstract 

P reI imi n a r y Gen e tic Con s i d era t ion s o n S o meI r o n M i
neralizations in the Lower Basin of the ' Lăpuşnicul Mare 
and the Slăvei Mountain - the Danubian Domain of the 
S out h Car p a t h i a n s. This paper presents the results of a first study on 
the iron mineralizations which appear in granitoids w ith a cataclased gneissic 
texture and m ylonites formed on the basis of the Retezat granitoid. The mi
·croscopic study indicates that the genesis of this mineralization was conditionecJ 
by retromorphous processes and metamorphic differentiation which affected the 
granitoids. By the retrograde alteration of biotites into chlorite, muscovite, magne·· 
Ete and hematite, ilmenite, sphene and rutile occur as auxiliary resultants of 
reaction. The concentration of the iron oxides was probably conditioned by the 
-evolution of the process of metamorphic differentiation of granitoids . The author 
points out the possibilities of formation of some mineralizations due to the pro
CeSses of migration and redeposition of the elements released in the process of 
r eadaptation of some mineral structures. 

Luorarea prez i ntă rezultatele unui studiu pr,elimin,ar asupra a două 
mineralizaţii, similare genetic, care apar în granitoide ,cu textu ră gnai-

1 Erimită la redacţie la 27 mai 1977, , acceptată pentru publicare la 7 fe
bruar,ie 1978, comunicată in şedinţa din 3 iunie 1977. 

2 Institutul d~ Geologie şi Geofizică, str. Caransebeş 1, R - 78344, Bucureşti. 
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Slca din bazinul inferior al Lăpuşnicului Mare (a) ŞI m catadazite şi 

pa:otomilonite de origine granitică din versantul sudic şi sud-estic al 
muntelui SIăvei (b). In ambele cazuri rocile primare aparţin granitoi: 
dului de Retezat. 

a) Această mineralizaţie, localizată în bazinul inferior al Lăpuş
nicu1ui Mare, între confluenţele acestuia cu Scocul Drăcşanului şi Rîu 
Şes, apare sub formă de cuiburi de dimensiuni centimetrice şi cristale 
izolate de magnetit, diseminate neregulat în masa grani,toidelor de Re
tezat cu textură gnaisică. 

Roca gazdă este constituită mineralogic din cuarţ, microclinpertit, 
albit-oligocalz, biotite deferizate, dorite, muscovit şi sericit. Cantităţile 

variabile de magnetit asociate frecvent cu hematit şilimonit apar de 
regulă asociate cu biotite aflate în diferite grade de alterare, între can
Htăţile de oxizi de fier şi graduJ de deferizare al biotitelor existînd un 
raport direct proporţional. Subordonat apar hematit, ilmenit, sfen şi !futil. 

De rema'rcat că magnetitul tinde să formeze un "ciment" în care 
sînt înglobate fenocristale de cuarţ, microclin, pertit, albit-oligoclaz şi 

oligoclaz. 
Rezultatele a 5 analize chimice efectuate de V. Io s o f, arată 

concentraţii variabile de Fe304, valorile acestora fiind relativ reduse. 
b) În muntele SIăvei mineralizaţia este localizată în 'cataclazite şi 

protomilonite formate pe seama granitoidului de Retezat(pl. II, fi.g. 1, 2). 
Probabilitatea ca o parte din aceste roci cataclastke să fie formate pe 
seama unor arcoze reziduale este foarte redusă dar nu trebuie total 
exclusă. Forma de zăcămînt este lenhculaJT-discontinuă. 

Cataclazitele şi protomilonitele (sel1su H i g g ins, 1971) au com
poziţii mineralogice similare, diferenţe notabile fiind în primul rînd de 
natură cantitativă. Constituţia mineralogică a acestor roci este urmă
toarea: ' cuarţ, feldspat potasic (microdin) care predomină asupra pla
giodazului (albit-oligoclaz, oligoclaz), pertit, biotit, doTit, muscovit. Mag
netitul corodează frecvent mineralele salice; uneori acesta tinde să în
locuidscă aJ.bitele filiforme din pedite. S'lbordonat apar cristale de he
matit, ilmenit, sfen şi rutil. ProtomHonitele cele mai bogate în fier 
sînt constituite numai din cuarţ, feldspat şi magnet it (eventual şi he
matit). 

Studiul calcografic al acestor roci indică prezenţa unui "ciment" 
de impregnare magnetitic pseudomorfozat uneori de hematit. lVl.âgne
titul aDare frecvent ca aglomerări compacte în care uneori se poate dis
tingeconturul cristalelor idiomorfe de magnetit. Izolat se observă li
monitizarea hematitului. 

Analizele chimice efectuate de V. I o s o f pe un număr de 6 probe 
au indicat conţinuturi variabile în magnetit relativ ridi'cate. 

Studiul microscopic sugerează că geneza acestei mineralizaţii a 
fost condiţionată de procesul de difer e nţi e re metamorfică şi transformare 
r<~trogradă suferit de granitoide. 
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Din punct de vedere textural, această transformare este eVid ~~t~ '~ : '~ ,: ' 
Gradul de diferenţiere metamorfică atins, respectiv gradul de 
ş i concentrare sele ctivă a minerale lor salice de mineralele 
condiţionat apariţia de conoentraţ ii dif,erite de 
lizaţiile prezentate. 

Mineralogic, transformarea retromorfă a granito1delor este la fel 
de evi d e nt ă atît prin transformările suferite de minerale le salice (în 
s p e ţă feldsp aţ ii) : albitizare, serici ti zare , muscovitizare cît ş i prin acelea 
s uferite de mineralele femice (biotit) alterat în muscovite ş i /sa u clorite, 
alătur i de care apar ca produşi secundari de reacţie, magnetit, ilmenit, 
hematit ş i sfen. 

De ş i nu dispunem de analizele chimic€ ale biotitelor, ' c o n s id e r~m 

că acest€a trebuie să ap ar ţină tipurilor bogate în fier, aşa 'cum au de
monstrat H e i n r i c h (1946) şi N o c k o l d s (1947): biotitele cele mai. 
bogate în fier aparţin rocilor intTusive bogate în silice. 

Transformarea retrogradă a biotitelor are loc [n : două di , recţii prin
cipale, fie spre cloritizare, fie spre muscovitizare. 

Procentu.l mare de muscovit care a fost observat 1n secţiunile sub
ţiri studiate se datoreşte atît apariţiE:i muscovitillui pe această cale, cît 
şi prin sericitarea feldspaţilor. 

Producerea prin transformarea retromorfă a biotitelor, a unei can
tităţi de fier care să justifice concentTaţiile estimate anterior, aşa cum · 
demonstrează printr-un studiu foarte documentat M ii Il e r (1966) este 
posibilă. Analizele de mare detaliu efectuate de acest aJUtor pe grani
toide simlare mineralogie cu granitoidele din cazul nostru, au demon
.strat ' că în cazul transf'Ormărilor automorfe retrograde elementele Fe, 
Ti şi Mg pot migra în oantitat€ de 2,7-26,6 kg oxid/tgranit. 

In concluzie, evidenţ e le studiului microscopic, cît şi baza teoretică 
a aces,tui proces fac posibilă o asemenea interpreUwe genetică a mine
ralizaţiei în discuţie. Rămîne totuşi 'Ca. probl e mă deschisă aspectul can
titatival procesului genetic care a produ.s ac€astă mineralizaţie, respectiv 
-explicarea provenienţ€i procentelor relativ ridicate de oxizi de fier . 
Aceste p:rocente sînt probabil condiţionat€ de evoluţia procesului de 
diferenţiere metamorfică a granitoidelor. In acest proces a avut loc fie 
'O îmbogăţire locală în biotit (într-o primă fază) urmată de transformarea 
retromorfă a acestora "in situ", fie o îmbogăţi::e directă în oxizi de fier 
în stadiile finale de difer e n ţ iere metamorfică, biotitul fiind descompus 
încă din primele două etape ale diferen ţ ierii metamorfice. 

Autorul atrage atenţia asupra posibilităţilor de formare a unor 
mineralizaţiidatorită proceselor de migrare ş i redepozitaTe a unor ele
mente puse în libe['.tat€ în procesul de readaptare al unor structuri mi
nerale. 
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NOTE PRELIMINAIRE SUR DES MINERALISATIONS 
DE FER DU BASSIN INFERIEUR DE LĂPUŞNICUL MARE 

ET DU MONT SLĂ VEI (MONT RETEZAT MERIDIONAL-DOMAINE 
DANUBIEN DES CARPATES MERIDIONALES) 

(Resume) 

Cet ouvrage presente lesresultats d'une etude genetique preliminaire sur 
des mineralisations de magnetite en granitoldes a texture gneissique et dans les 
cataclazites et protomillonites d'origine granitique (granitolde de Retezat). 

Du point de vue mineralogique toutes ces roches hote sont constituees de: 
quartz, microcline, pertite, albite-oligoclase, oligoclase, biotite deferisee, chlorite, 
muscovite et sericite. Subordonne apparaissent des quantites variables de magne
tite, hematite, limonite, ilmenite,sph€ne et rutile. 

L'etude microscopique montre que la gen&se de ces mineralisations a etc 
conditionnee quantitCltif par la di,fferentiation metamorphique des granitoides. 

Qualitativement, le processus a ete conditionne par l'alteration des biotites 
(riches en fer) en chlorites et muscovites, en meme temps a la transformation re
trograde des granitofdes. 

A la suite de l"alteriJ,tion des biotites a câte des chlorites et des muscovites 
apparaissent le hematite, l'ilmenite, le sphEme et le rutile. 

Dans le proces sus de differentiation metamorphique des granitoldes a eU 
lieu soit un enrichissement local en biotites dans une -premiere phase, suivi de la 
transIormation retromorphe "in situ" de ceux-ci , soit un enrichissement direct 
en oxydes de fer dans les etapes finales de differentiation metamorphique (la 
biotite etant decomposee des les premieres eiapes de la differentiation metamor
phique). 

L'auteur 3ttire l' a ttention sur la possibilite de formation de certaines mine
ralisations dues aux processus de migratiou et de redeposetion des elements pro
vel1'ant du processus de n ',adaptation de cer tai nes structures minerales aux nou
velles cond.itions physico-chimiques. 
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EXPLICAŢIA PLANŞELOR 

Planşa I 

Fig. 1. - Granitoid cu textură gnaisică. Biotite în diferite stadii de deferizare; 
oxizii de fier mgiTează în proporţie directă cu gradul de alterare al 
biotitelor. Bazinul infer.ior al Lăpuşnicului inferior. 
Granitoldes a textures gnaissique. Biotites en differents stades de de
ferrement; oxydes de 'fer emigrent en proportion directe avec le degre 
d'alteration des biotites. Le bassin iDferieur du Lăpuşnicul inferieur. 

Fig. 2. - Granitoid cu textură gnaisică. Biotite în diferite stadii de deferizare; 
se observă tendinţa de orientare şi concentrare a oxizilor de fier pe 
planele de deformare rupturală. Bazinul .inferior al Lăpuşnieului Mare. 
Granitoides ă texture gnaissique. Biotites en differents stades de de
ferrement; on ol.Jserve la tendance d'orientation et de concentration 
des oxydes de fer sur les plans de deformation ,rupturale. Le bassin 
inferieur du Lăpuşnicul Mare. 

Planşa II 

Fig. 1. - Cataclazit de origine granitică. Procesul de retromorfism al biotitelor 
a atins un stadiu barte avansat; oxizii de fier tind să înglobeze feno
cristale de cuarţ, albit-oligoclaz, microclin; începe procesul de concen
tra.re a magnetitiului. Muntele SIăvei. 
Cataclasite d'origine granitique. Le processus de retromorphisme des 
biotites a atteint un stade tresavanse; les oxydes de fer tendent a 
englober les fenoeristaux de quartz, d'albite-oligoclase, de mi,erocline; 
commence le processus de conc.entration du magnetite. Monts SIăvei. 

Fig. 2. - Protomilonit de origine granitică cu textură fluxionară caracteristică. 

Datorită diferenţierii metamor[ice avansate şi a retromorfismului total 
al biotitelor, roca este compusă numai din minerale saloice şi oxizi de 
fier. Muntele SIăvei. 

Protomillonite d'origine granitique a texture fluxionaire caracteristique. 
Due a la differentiation metamorphoque avansee et au retromorphisme 
total des biotites, la roche est formee seulement des minerais saliques 
et des oxydes de fer. Mont SU\vei. 
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2. ZĂCĂMINTE 

NOTĂ PRELIMINARĂ ASUPRA MINERALIZAŢIEI DE FIER 
DIN MUNTELE BRANU (MASIVUL GODEANU-DOMENIUL 

AUTOHTON AL CARPAŢILOR MERIDIONALI) 1 

DE 

DAN MORARIU 2 

Abstract 

Preliminary note on the Iron Mineralization in the 
B r a n u M o unt ain - t h eGo dea n uMa s s i f (t h e Au toc h ton ou s 
Dom ain . t h e S out h Car pat h i a n s). This paper presents some genetic 
considerations on the iron mineralization in the Branu Mountain (the north
easternmost part of the Godeanu massif - the autochtonous domain of the South 
Carpathians) located in the upper part of the Zei cani Series Lower-Middle Cam
brian ?), metamorphosed in the quartz-albite-chlorite-muscovite facies. Gen.etically, 
this mineralization belongs to the volcanogene-sedimentary (hydrothermal-sedi
mentary) deposits. The . facies of this mineralization is mixt: oxides (magnetite, 
hematite, limonite) and silicates (ferriferous chlorite-thuringite ?). The mineralo
gical and petrostructural data suggest the formation and migration of a certain 
amount of iron oxides due to the diaphthoresis of the Zeicani Series. 

In cadrul oercetărilor de teren din anul 1976, efectuate ~n bazinul 
Rîului Mare, pe interfluviul Rîu · Şes-Branu am identificat o minera
lizaţie de fier în muntele Branu, cantonată în partea superioară a seriei 

1 Primită la redacţie la 27 mai 1977, acceptată pentru publicare la 7 fe
bruarie 1978, comunicată în şedinţa din 8 iunie 1977. 

2 Institutul de Geologie şi Geofizică, str. Caransebeş nr. 1, Bucureşti. 
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de Zeicani. Conform redefinirii noţiunii de serie de Zeicani (M o l' a
riu, 1976) nivelul cu mineralizaţie ar fi amplasat în intervalul Cam
bl'ian inferiro-mediu 7 al aceSlor metamorfite. 

Aj Consideraţii litostratigrafice şi petrostructurale 

Regiunea în discuţie a format obiectul de studii a multorcETce-. 
tători: S ,chafarzik (1898), Nopcsa (1905), Streckeisen (1932), 
Gherasi (1937,1973), Morariu (1976). 

Perimetrul care formează obiectul acestei note, aparrtine sectorului 
de nord al autohtonului danubian din masivul Godeanu, fiind amplasat 
în extremitatea nord-estică a masivului amintit. 

Din punct de vedere litostratigrafic zona mineralizată aparţine în 
exclusivitate seriei de Zeicani, respectiv părţii superioare a acestei uni
tăţi litostratigrafice. Conform încadrării stratigrafice recente a seriei 
de Zeicani redefinite (M o rar i u, 1976) nivelul în care este cantonată 
mineralizaţia aparţine Cambrianului inferior-mediu 7 

Spre sud şi vest suprafaţa de aflorare a rocilor aparţinînd seriei de 
Zeicani, este întreruptă de planul de şariaj al cristalinului getic din pe
tecul de Godeanu. Spre nord şi est metamorfitele seriei de Zeicani 
(+ metaruditele seriei de Baicu) acoperă tectonic terenurile paleozoice 
şi mezozoice din bazinul Lăpuşnicului şi Rîului Şes. 

Zona mineralizată a fost iJllvestig,ată mai detaliat pe verrsanţii sud
estic şi 'Sudic ai muntelui Branu (verrsanţii ou aflorrimente mai nume
roase şi mai bine cons€evate). 

Succesiunea litogeom e trică a seriei de Zeicani (sensu Mor ari u, 
1976) în regiunea muntelui Branu este următoarea (de la partea infe
rioară spre partea superioară) : şisturi clorit-albitice, şisturi cuarţ-albitice, 

şisturi clorit-albitice, calcare ş istoase + calcarenite şistoase, calcare şis

toase cu clorite ferifere ş i calcarenite şistoase cu clorite ferifere (thu
ringit 7), şisturi clorit-albitice. 

Forma de zăcămînt a acestei mineraliz a ţii este de lent ile de roci 
magnetit-hematitice situate la limita dintre calcarele şistoase cu clorite 
şi ş isturile clorit-albitice suprajacente, respectiv diseminări variabile de 
oxizi de fier, atît în şistur ile clorit-albitice cît şi în şisturile cuarţ-al

bitice. 

n ezulta,tele unui prim studiu microtectonic indică obliterarect 
practic totală a stratificaţiei iniţi a le So ( re prezent ată ca plan relict a 
cărui urmărire se face cu extremă dificultate), de foliaţia S1 puternic 
pen etra ntă care produce ş i foha ţ ia majoră a rocilor. Această foJiaţie 

reprezintă o "strain slip foliation " . Foliaţia S2 este preponderent ruptu·· 
rală, în planul acestei foliaţii apărînd frecvente striuri de alunecare 
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care ilu strea ză elocvent caracterul dislocaţional al acesteia, reprezen
tînd probabil rezultatul unor deformări alpine. 

Prezenţa unui siste m de decroşă r ri în culise, deplasate consecvent 
în di r e cţ i a NW-SE, constituie caracteristica esenţială a tectoni'cii majore 
a pe r imetrului în discuţi e . Mi ş cările de deformare rupturală care au 
produs foliaţia S2 au generat probabil ş i sistemul de d ecroşă ri în culise 
prezentat anterior. 

B ) Descrierea mineralizaţiei de fier 

Conţinuturi interesa n te în fier au relevat probele reeoltate din 
lentilele mineralizaţiei de tip compact (roci magnetito-hematitice) cît şi 

acelea recoltate din calcarenitele şis toase cu clorite ferifere. Conţinuturi 
apreciabile au fost determinate ş i în nivelul inferior de ş isturi clorit
albitice, în nivelul mediu de şisturi clorit-albitice conţinuturile fiind mo
deste. In ş isturile cuarţ-albit procentele mineralizaţiei sînt relativ reduse. 

Studiul mineralogic al rocilor ferifere a relevat că fierul apare 
atît în oxizi , hidroxizi ş i oxizi de fier hidrataţi (magnetit, hematit ş i 

limonit cît şi în silicaţi (clorite ferifere), conturîndu-se astfel caracterul 
mixt al mineralizaţiei (facies de oxizi ş i silicaţi). 

Conţinutul în fier al probe i 5026/5 (calcarenit ş istos ou dorite) su
gereazăcă aceste dorite ferifere aparţin grupei oloritelor oxida te. Ana
lizele roentgenografice în pulbere efectuate pe 3 probe monominerale 
sepamte din eşantioanele 5026/5, 5026/6 şi 502617 au indicat valori 
ppntru reflexele feţelor (001) ş i pentru distanţa r et iculară b, care ar 
plasa cloritele investigate în grupa thuringitelor. 

Determinarea refringenţei în imersie, analiza chimică globală şi 

r espectiv 'calcularea formelor struoturale cît ş i analiza termică diferen
ţ iată a acestor dorite vor permite în viitor revenirea cu da te mai com
plete asupra acestei probleme . 

C) Consideraţii privind geneza mineralizaţiei de fier 

Mi nera liz aţia este c a nt o l1. ată în partea superioară a senel de Zei
cani (sensu Mor ari u, 1976), reprezentată printr -o succesiune de de
pozite vulcano-sedimeniare metamorfozate, elem ent care permite înca
drarea acestei mineralizaţii la tipul de zăcăminte vulcano-sedimentare, 
legate genetic de iniţi a li tele caledoniene. O încadrare ge n et i că mai ri
guroasă, defineşte acest tip de zăcămînt ca "hidroterm al-sedimentar" 
sau "hidrotermal-submarin" . 
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K rău t ner (1969) 3, referitor la acest tip de zăcămînt , sublinia 
următoarele: "deşi de afiliaţii endog.ene (aport endogen ascendent carE 
este eliberat în mediul marin sau subacvatic în general, eveni-ual local" 
suhaerian unde se produce o precipitare rapidă,conJiţionată de legile 
fizico-chimice ale sedimentării) sînt formaţiuni singenetice ou depozitele 
sedimentare în care se află interca late . Procesul lor de farmar,e com
portă trei etape succesive generate de legi distincte: a) geneza solu
ţiilor şi migrarea lor spre suprafaţă; b) depunerea printr-un proces de 
sedimentare şi c) diageneză". 

In cazul zăcămintelor metamorlozate, respectiv şi în cazul min.e
ralizaţiei în discuţie, . într-o etapă ulterioară se adaugă şi transformările 

survenite în procesul de metamorfism general. La aceste transformări 

pentru min ~ ralizaţia din muntele Branu se adaugă şi procesele provocate 
de diaftoreza seriei de Zeicani. 

Mi.neralele femLce cu conţinuturi apreciabile de Fe2+ şi Fe3+ - am
fizoli, biotite - care apar ca relicte în amfibolitele retromorfe ale seriei 
de Zetcani au fost substituite de minerale stabi1e în faclesul cuarţ-alb it
clorit-m'uscovit. Ca UTInare a rea,cţiilor de doritizare şi sericitizare a 
minel'alelor femice, au fost puse în libertate şi cantităţi variabile de 
Fe2+ şi Fe3+. 

In acest sens mobilizările de oxizi de fier care apar pe planele 
foliaţiei S2 considerăm că se datoresc în cea mai mare parte antrenării 
pe aceste plane a oxizilor de fier din zăcămîntul primar, a compuşilor 
feroşi şi ferici puşi în libertate în cadrul procesului de diaftoreză care 
a afectat aceste metamorfite. 

Prezenţa pe planele de foliaţie S2, a unor I cantităţi variabile de 
oxizi de fier, alături de biotite relicte, a căror substituire 'Prin dorite 
şi museovite este foarte ev~dentă, constituie o observaţie care sprijină 
ipoteza avansată anterior. 

Mişcarea de laminare care a generat planele foliaţiei S2 a facilitat 
distrugerea reţelelor cristaline ale minel'alelor femice menţionate ante
rior, 'caracterul dislocaţional al a.cestei foliaţii 'Permiţînd şi mobilizarea 
produşiJor reactanţi ai di.aftorezei. 

D) Concluzii 

Mineralizaţia este localizată în partea superioară a seriei de Zei
cani (sensu Mor ari u, 1976) şi se încadrează din punct de vedere 
genetic la tipul de zăcăminte vulcanogen-sedimentare (hidrotermal-sedi
mentare) aparţinînd unităţii metalogenetice asociată magmatismului ini
ţial caledonian. 

3 H. G. K r ii. u t ner (1969) Zăcămintele de minereu de fier din formaţiu

nile epimetamorEice ale masivului Poiana Ruscă. Teză de doctorat. Universitatea 
Bucureşti. 
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Prezenţa în şisturile verzi analizate microscopic a cristalelor relicte, 
de amfiboli şi biotite transformate aproape integral în clorite, muscovit 
şi sericit, concomitent cu punerea în libertate a unor cantităţi variabile 
de oxizi de fier, indică faptul că seria de Zeicani a fost afectată de 
diaftoreză. 

Mineralizaţia este dezvoltată în faciesul oxizilor de fier (magnetit, 
hematit, limonit) şi al silicaţilor de fier (clorite ferifere). Analizele roent
genografice în pulbere sugerează apartenenţa acestor clorite la grupul 
thuringitelor. 

Date mL.'1eralogice şi petrostructurale sugerează j'ormarea şi mi
gr<lrea unei oarecare ' cantităţi de oxizi de fier datorită diaftorezei seriei 
de Zeicani. 

Este admisă posibilitatea 'ca p~ocesele de readaptare fizico-chimică 
a unor minerale să devină uneori factor activ în formarea de zone 
mineraliza te. 
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NOTE PRELIMINAIRE SUR LA MINERALISATION DE FER 
DU MONT BRANU (MASSIF GODEANU-DOMAINE AUTOCHTONE 

DES CARPATES MERIDIONALES) 

(Resume) 

Le perimetre qui fait l'objet de cette note apparti ent du point de vue litho
stra tigraphique it la serie ele Zeiconi, le niveau lithostratjgraphique ou son t 'Oanton
nees les concentrations de fer appartenant au Cambrien inferieur-moyen ? 

La succession lithogeometrique de la serie de Zeiconi dans le perimetre 
rieure) : schistes chlorite-albitiques, schistes quartz-albitique, schistes chlorite-albiti
ques, calcaires schistes+calcarenites schisteuses, calcaires schisteux it chlorites 
fer riferes et calcarenites schisteuses a chlorites ferriferes (thuringite), schistes chlo
rite-albitiques. 

La forme de gisement de la mineralisation est soit de lentiles ; les zones 
El concentrations plus pauvres aparaissent comme disseminations. 

Les resultats d'une prime etude microtectonique inllique l'obliteration presque 
totale de la stratification ini tiale 8 . La foliation 81 est fortement penetrante et 
represente la foliation majeure des metamorphites en question. La foliation 82 est 
preponderamment rupturale, dans le plan de cette foliation apparaissant frequem
ment des stries de chevauchement sous-horizontau:x qui revelent tres bien le 
caractere dislocationnel de celle··ci. 

L'etude mineralogique des roches ferriferes releve que les concentrations 
de fer apparaît tant en oxydes, hydroxydes et oxydes de fer hydrates (magnetite, 
hematite et limonite) qu'en silicats (chlorites ferriferes). 

Le contenu eleve en fer de quelques echantillons recueillis des calcaires 
scbisteux it chlorites montre que ces chlorites appartiennent aux chlorites oxydees. 
Les analyses roentgenographiques en poussiere effectuees sur trois echantillons 
monomineraux ont indique pour les reflexes des faces (001) et pour les distances 
reticulaires b, des valeurs qui situent les chlorites etudiees dans le groupe des 

thiiringites. 

La mineralisation appartient au type de gisements volcanogenes-sedimel"'
taires, respectivement, hydrothenual-seriimentaire ou hydrothermal-sous-marin. 

La presence, dans quelques schistes verts des metamorphites de Zeiconi, des 
reliques d'amphiboles et de biotite demontre que la serie de Zeicani a ete affectee 

par diaphtorese. Pendant ce processus, les mineraux ferriEeres riches en Fe2+ 

et Fe3+ - amphiboles, biotite, ont ete substituees dans la plus grande partie par 
des ·chlorites et du muscovite, mineraux stables dans le facies quartz-albite-mus
covite ~ chlorite. En meme temps, ont ete mises en liberte des quantites variables 
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de F'e2+ et de Fe2+ La presence des oxy.des, des hydroxydes et des oxydes de fer 
hydrates sur les plans de foliation S2 est consideree par nous comme le resultat 
du processus de diapthorese de la serie de Zeicani. Le fait que ces composants 
ferreux et ferriques concentrent parfois formant des zones mineralisees de dis se
mination ou d'impregnation nous suggerent que les processus de readaptation 
physico-chimique des certains mineraux deviennent parfois un facteur actif dans 
la formation des zones mineralisees, 
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Sommaire 

E tu d e m e t a Il o gen e t i q u e d uma s s i f ba n ati ti q u e deS ii
v î r Ş i n (M o n t s D r o cea). Les mineralisations de sulfures a molibdEme du 
massif banatitique (laramique) de Săvirşin sont reliees ·au corps septentrional
granodioritique de celui-la. Les filons mineralises sont situes dans une zone 
d'alteration hydrothermale propilitique, argilitique et zeolitique. Les mineralisa
tions sont reliees aux filons de quartz, formes sur deux systemes principaux de 
fissures et de fractures pl'imaires, en deux phases de minera1.isation: en premiere 
phase s'est formee la paragenese pyrite-molbi'denite-calcoPYrite± blende, et en la 
deuxieme phase (faible) a engendre la paragenese pyrite-blende-galene-calcopyrite. 
Les mineralisations de la premiere phElse se sant formees dans des conditions 
hypothermales (> 3400 C), et celles de la deuxieme dans des conditions mesother
males (200-3500 C). 

A) Introducere 

Cu toate că prezenţa rocilor eruptive laramic€ este : cunoscută în 
regiune încă de la finele secolului trecut, primele date publicate pri
vind metalageneza masivului banatitic de 'la Săvîrşin nu apar decit în 

1 Predată la 18 aprilie 1977, acceptată pentru publicare la 25 aprilie 1977, 
comunicată în şedinţa din 29 aprilie 1977. 

2 Institutul de Geologie şi Geofizică, str. Caransebeş nI. 1, R - 78344, 
Bucureşti, 32. 
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timpul celui de-al doilea război mondial. Ele 8.parţ in lui Soc o l es c u 
(1 944), ,care arată ca in valea Roşelii a fost explorat mai demult un 
filon de cuarţ cu pirită, ce se extinde spre s ud, în vaLea Ciumanilm'. 
El notează că în 1943 a fost pusă în ev ~d enţă prezenţa molibdenitului 
în mineralizaţiile de la Săvîrşin. 

În urm.a prospecţiunilor efectuate de Pa p i u (1945) 3 în zona 
Săvîrşin-T e m eş . eş ti rezultă că la acea d. ată, în valea Ciumanilor se 
găsea un şa ntier de explorare A.c.E.X., care executase deja lucrări mi
niere şi în valea Contr ăv ii. El men.ţion eaz ă pr ezenţa unor iviTi filonienc 
de cuarţ cu pirită şi molibdenit în mai multe puncte, printre care ş i 

val€a Belorii, unde a fost descoperit molibd,enitul în 1943. 
In 1953 S a v u 4 cercetează masivul banahtic de la Săvîr ş in, ară

tînd că este alcătuit din două unităţi petTologke prineipale : partea nor
dică formată din granodiorite şi diorite cuarţifere şi partea sudică alcă

tuită din granite {granitul de Săvîrşin - S a v u, Vas i li u, 1966). El 

1\ 
stabileşte că mineralizaţiil e d€ 'Sulfuri nu se găsesc decît în partea nor-

I 
dică a masivului, în cODpul ,gr.anodi9ritic, în care autorul ' conturează o 
zonă de altera ţie hidrotem1ală : ' El reia cercetăide în 1957 5, 1964 6, şi 

1967 7 cînd c.artează masivul b.anatitic la scara 1 : 5000. 
După 1953 se desfăşoară lucrările de explorare efectuate de 

LS.E.M. (Ş i ca n, 1955 8, 1956 9 ; G i u Ş că, Ş ic a n, 1956 10). În pre
zent cercetarea minieră a mineralizaţiilor a fost reluată de LM.R. In 
aceeaşi perioadă, zonele cu min e ralizaţii şi aLteraţii hidro-rermale cu
noscute au fost prospecta-re geochimic de către Ben e a (1954) 11 şi 

B ura c u ((955) 12, lucrări asupra cărora G i u Ş c ă (1959) prezintă o 
lucrare de sinteză. 

Studii cu icaracter geochimic asupra rocilor eruptive din masivul 
banatitic de la Săvîrşin, în care s-au făout şi unele observaţii asupra 
mineralizaţiilor de sulfuri, au fost efectuate de S a v u et al. (1966, 1967). 

Referiri la mineraliz aţ iile de sulfuri de la Săvîrşin apar şi în 
citeva lucrări de sinteză asupra Munţilor Apuseni, elaborate de G i u Ş c ă 
ei al. (1968), 1 a n o vie i et al. (1969), Ci of li ca et al. (1973), 
S a v u (1976). 

Sub aspe ctul sistematicii metalogen ehce, mineralizaţiil e de la Să
vîr ş in alcătuiesc o subunitate metalogenetică de ordinul pat,ru sau cinci, 
ce se încadrează în "provincia ~onc€ntraţiilor asociate magmatismului 
laramic-ban.atitic" (S a v u et :al., 1970) . . 

B) Consi deraţii geologice generale 

Masviul banatitic de la Săvîr ş in este situat pe valea Mu reşulu i , 

în partea de sud-est a munţilor Drocea (Mun ţ ii Apuseni). El se gă-

" , t, i'. rh. LG.G., Bucureşti. 
5, G.; Arh. l.G.G., Bucureşti. 
S, 9, 10, 11, 1~ Arh. M.M.P.G., Bucureşti. 
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s€şte, împreună cu corpul banatitic de la Pieh'oasa (Obîrşia-Căzăneşti), 

pe aliniamentul petrogenetic vestic din munţii Mureşului, cuprins în 
provincia banatitică (G i u şc ă et al., 1966). Corpul intrusiv banatitic 
este alungit pe direcţia nord-est-sud-vest, dezvoltîndu-se din bazinul 
văii Troaşului pînă la izvoarlee văii Rusciu, în timp ce .partea sa meri
dională se extinde pînD. b. sud de Mureş în regiunea Banatului. El re
prezintă un pluton de fractură, care constituie 1.ill corp intrusiv compus, 
ce a rezultat dintr-o succesiune de veniri de magme banatitice. 

Corpul banatitic este localizat in Tocile ofiolitice alpine din zona 
mobilă a Mur , eşului, sirăbătînd ba zalte , anamesite, dolerite şi cîteva cor
puri de gabbrouri. pe care Je metamor.fozează l.a contact (opl. 1). 

In structura acestui pluton se disting două unităţi caracteristice 
(S a v u, 1953 13 ; S a v u et al., 1966): corpul nordic de la T€meşeşti, 

preponderent granodioritic şi cel sudic de la Săvîrşin, mai nou, format 
din granite ce se prezintă sub diferite fa:eiesuri (S a v u, Vas i 1 i u, 1966). 

Par,tea nordică a masivului, situată întTe Săvcîrşin, Temeşeşti şi 

izvoarele văii Rusdului, în care sînt localizate şi mineralizaţiile de sul
furi, este alcătuită în cea mai mare parte dingranodiorite cu biotit. 
Pe Pîrîul Ţiganilor s-au întîlnit şi rod granodioritice cu microclin şi 

tll.rmalină. In masa granodioritelor se întilnesc frecvent anclav€ melano
crate,formate din biotit şi plagioc1az, minerale care au cristalizat pri
mele djn magmă, ceea ce arată caracterul de autolite al xenoliţilor cu 
structuri -variate. 

După poziţia corpului granodioritic şi gradul de eroziune, cu cît 
se merg€ ~de la nord-est spre sud-vest, apar la zi nivel€ din oe în ce 
mai profunde ale intruziunii, diferenţa de nivel fiind de aproxi
mativ 200 m. 

Pe marginile corpului granodioritic se întîlnesc diorite cuarţifere 

cu structură normală sau slab porfil'ică, redată în Sipecial de u'l1ele feno
cristale d'2 plagioclaz ce se dezvoltă mai larg decît celelalte minerale 
din rocă. Dioritele se dezvoltă mai bine în bazinul văii Rusciului diD 
extremitatea de nord-est a masivului şi în partea de nord-vest a aces
tuia. Pe contactul de sud-est dioritele sînt mai puţin reprezentate. 

De obicei, rocile cuarţ-diori . tice prezintă o structură în şlir€, foarte 
caracteristică, formată din amfibol şi plagioclaz. In aceste diorite cua;r
ţifere ap@' şi andave de roci bazice-ofiolitice-metamorfozate la con
tact, în special bazalte şi anamesite. 

Corpul de la Temeşeşti este străbătut de numeroase roci filoniene, 
localizate pe fisurile deschise - transversale sau longitudinale - ca 
porfire, epidotite şi filoane de kersantite. ' 

Tn j1N"Ulcorpului de la Temeşeşti se dezvoltă o aureolă de contact 
termic, formată pe seama rocilor ofiolihce sub u1fluenţa energiei ter
mice şi .a soluţiilor granitoide ce se degajau .du1 masa corpului. S-au 
format astfel cornee ne cu piroxeni şi co;rneene cu hornblendă şi biotit, 
eventual şi cu piroxen. Această aureolă de COITIeene bazice vine de 

13 Op. cit .. pct. 4. 
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obicei în contact cu zona marginală, cuarţ-dioritică a corpului, avînd ca 
şi aceasta din' urmă grosimi variabile. În partea de nord-vest a cor
pului, între Valea Roşelii şi Temeşe :şti., rocile bazice din aur€ola de 
contact sînt puternic injectate cu materia l granodioritic şicuarţ -diori tic, 

rezultînd migmatite arterihce, cu s trructu::-i variate, în special reticulare 
(3 a v u, 1953) 1r.. 

C) Procesele de aIteraţie hidrotermală 

In cuprinsul cODpului granodioritic de la Temeşeşti unul din noi a 
separat încă din 1953 15 o zonă de alteraţie hidrotermală, în a cărei arie 
apar şi principalele filoane de cuarţ ou pirită şi molibdenit sau şi cu 
sulfuri complexe. Alte filoane se găsesc în afara aoestei zone hidrroter
malizate, ,dar în jurul lor granodio.ritele sînt alterate hidrotermal (pl. 1). 

Princ1pala zonă de alteraţie hidrotermală ocupă o mare parte a 
corpului granodioritic. Ea se dezvoltă de la 'pî'rîul Ciumanilor (pl. 1), 
unde acoperă toată grosimea corpului, spre no.rd, prin Valea Roşelii şi 

pîrîul Morminţi, de unde se extnide şi pe versantul stîng-a r văii Troa
şului, spre novd-est, prin valea Belorii, Pîrîul Calului şi pînă în apro
pierrea izvoarelor pkhllui Valea Mare. 

Mici arii de alteraţie htdrotermală mai apar în jurul filoanelor 
de cuarţ izolate, cum sînt cele de la izvoarele pîraielor Valea Mare şi 

Belorii. 
In zona de alteraţie hidrotermală rocile se găsesc în diferite stadii 

de transformare, depinzînd de distanţa faţă de filoane le de cuarţ mine
ralizate şi de intenstiatea circulaţiei soluţiilor hidrotermale. 

a) Intr-un stadiu mai slab de transform2.re procesul incepe cu de
punerea pe fisuri a cristalelor de zeoliţi, pirită, epidot şi cuarţ, cu alte
rarea slabă a pereţilor fisurilor. 

Ţinînd seamă de felul în care apar zeoliţii în rocile aflate în primul 
stadiu de alterare, pe fisuri, împreună cu alte minerale, considerăm ca 
aici nu se poate delimita cu precizie un faJCies earacteristic de alterare 
zeolitică a rocilor banatitice. Numai în caZiUri particulare şi anume, în 
unele zone de brecie sau pefalii, rocile sînt complet zeohtizate pe por
ţiuni foarte restrînse. 

b) Intr-un stadiu mai avansat începe alterarea mineralelor din ro
cile granodioritice, Feldspaţii sînt parţial sericitizaţi, iar minerale1e me
lanocrate altera te. Feldspaţii mai păstrează porţiuni limpezi, în care se 
observă madele şi structura zonară a plagioclazilor, dar în mare parte 
sînt tulburi, parţial decalcifiaţi şi impn~gnaţi cu un praf fin seric1tic, 
In această masă sericitică se formează plaje de calcit. Pe alocuri, pe 
seama , feldspaţilor încep să se formeze lamele mai mari sau cuiburi de 
lamele de sericit. Pe seama biotitului iau naştere pistaţitrul şi c1oritul, 
cu separare de granulefine de oxizi de fier. În rocă apar mici cristale 

1,., 15 Op. cit., pct. 4. 
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de pirită de impregnaţie. Acest aspect propilitic este de fapt cel mai 
răspîndit în zona de altera ţie hidrotermală. 

c) Stadiul cel mai avansat de alterare a rocilor granodioritice are 
loc în jurul filoanelor de cuarţ mineralizate, de pe Valea Roşelii şi 

pîriul Ciumanilor, unde soluţiile au fost mai active. în aceste zone, cu 
excepţia cuarţului, celelalte minerale din rocă au fost complet transfor-
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Fig. 1. Alteraţie hidrotermală în granodioritele de pe 
braţul sting al văii Roşelii. 

1, filon de cuarţ cu suHuri ; 2, altera ţie în condiţiile para
genezei cuarţ-sericit (muscovit); 3, altemţie în condiţiile 

paragenezei cuarţ-sericit-clorit (± epidot); 4, granodiorit 
slab hidrotermalizat. 

Hydrothermal alteration in the granodiorites on the left 
branch of the Roşelii Valley. 

1, quariz veins with sulphides; 2, alteration under the 
::onditions of the quartz-sericite (muscovite) paragenesis: 
3, alteration under theconditions of the quartz-sericite
chlorite (± epidote) paragenesis; 4, weakly hydrother-

malized granodiorite. 

mate în minerale secundare, stabile în condiţiile unui mediu hidratat 
şi ,cu o temperatură mult mai mi , că decît cea a magmei din care au 
rezultat rocile granodiorit.ice (fig. 1). in aceste cazuri alteraţia hidroter
mală cu caracter argilitic se propagă pe grosimi variabile şi se mani
festă în condiţiile a două parageneze (M e y e r, H e mIe y, 1967) : 

în zonele mai îndepărtate de filoanele mineralizate se trece de la 
stadiul descris la punctul (b), la roci alkrate în condiţiile paragenezei 
cuarţ-sericit-dorit, care se caracterizează prin culoarea verde sau ver
zuie. în aceste zone rocile 'constau din granule de cuarţ, cu contur nere
gulat ş i cu extincţie rulantă. Aceste granule sînt străbătute de fisuri, 
pe care s-a depus adesea sericit. F , eldspaţii sînt complet înlocuiţi cu 
sericit în lamele bine dezvoltate şi orientate diferit. Unele pătrund şi 

în granulele de cuarţ vecine, ceea ce arată că acesta s-a depus parţial 

sau a recristalizat în timpul alterării hidrotermale. Biotitul a fost în-
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locuit complet cu un Icuib de clorit, asociat cu granule dt oxizi de fier 
secundari şi glranule extrem ,de fine de ortit sau monazit, care prezintă 
în jurul lor o aureolă pleocroică destul de mare. Toată roca este im
pregnată cu cristale fine de pirită. În unele cazuri rocile alterate sînt 
străbătute de filoane de dorit, sericit şi pirită sau de dorit, calcit şi 

pirită, eventual ş i oligist. În lamelele de dm-it din aceste filoane apar 
de asemenea cristale foarte fine, CL! aureole pleocroice, care par să re
prezinte un monazit ş i gnm.ule opace cu contur neregulat ş i cu aureolă 
pleocroică. 

In apropierea jiloanelor de cuarţ mineralizate se dezvoltă o zonă 

în care este caracteristică 'pcxageneza cuarţ-seri cit (muscovit). Rodle se 
caracterizează aici prin culoarea albă ş i constau din cuarţ şi cuiburi de 
lamele de ser~cit sau mu,scovit, orient.ate div€rgent şi asociate cu granule 
fine de cuarţ secundar. Din mineralele melanocrate nu se mai observă 
decit mici roiuri de oxizi de fier în granule fine. Uneori biotitul este 
înlocuit de o mică albă ondulată, avînd pe clivaj granule fine de oxizi 
de fier. Rar se întîlnesc mici cuiburi de Z€oliţi. De obicei aceste roci 
sînt impregnate cu 'cristale de pirită. O alteraţie asemănătoare cu aceasta 
a fost descrisă de Hollister (1975) în Peru. 

În apropierea filoanelor de cuarţ de pe V.alea Mare granodioritul 
este sihcifiat şi impregnat cu pirită şi rare lamele de molibdenit. 

D) Ocurenţa mineraIizaţiilor şi structura filoanelor 

Distribuţia filoan€lor de ' cuarţ · cu sulfuri din cuprinsul corpului 
granodioritic şi al zonei de alteraţiehidrotermală a fost stabilită prin 
cercetările geologice, geochimice şi miniere menţionate. Date în aoeastă 
privinţă au fost pubhcat.e de G i u Ş c ă (1959). 

Mineralizaţiile de sulfuri sînt legate numai de corpul granodioritic 
din partea nordică a illE.sivului. Ele apar pe văile Ciumanilor, Roşelii, . 

Contrăvii, Belorii, Calului şi pe Valea Mar,e. Pe valea Ciumanilor şi 

Contrăvii din partea de sud a corpului, filoanele sînt distribuite pe două 
direcţii. Unele ,filoane sînt orientate pe direcţia N 30 0-40 0 W, avind 
înclinări nord-estice sau sud-vestice, iar alte filoane se orientează pe 
direcţia NE-SW, avînd înclinări spre nord-vest şi sud-est. Celelalte fi
loane din corpul granodioritic sint !Orientate llumai pe direcţia 

N 50°-70° E, avînd înclinări de 60°-80° spre sud-est, mai rar spre 
nord-vest. 

Orientarea filoanelor a depins de orientarea sistemelor de fisuri 
deschise, care se formau pe măsura răc · irii corpului granodioritic şi a 
unor fracturi primare (C lo o s, 1925; Bal k, 1937) aşa ,cum rezultă 

din diagramele de fisuri din figura 2. Aceste sisteme de fisuri au fost 
determinate de condiţiile de consolidare a magmei într-un ,corp intrusiv 
cu formă de sfenolit înclinat spre sud-est, avînd grosimea redusă, deci 
un ,corp cu caracter de dyke. 

Pe diagramele a, b, c şi d din figura 2 apare întotdeauna un 
maxim (Mi) al sistemului de fisur,i transversale (Q), orientate pe direcţia 
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NW-SE, avind înclinări nordice sau sudice . Poziţia acestui sistem de 
fis uri coincide cu poziţia filoan-elor de pe valea Ciumanilor ş i valca 
Contrăvii (fig. 2, f). Pe de altă partE\ sistemul de fracturi prima;re in 
sensul lui Bal k (1937), formează de asemenea un maxim principal (M l ) 

pe diagrama e din figura 2, care a ra tă că aceste fracturi sint orientate 
şi ele pe dinccţia NW-SE, avînd în-clinări în general spre nor d-est. Cum 
.fisurile Q şi fracturile primare transversale se formează primele într-un 
pluton granitoid, rezultă că filoanele de pe valea Ciumanilor şi Con
trăvii sînt primele carE s-au format din soluţiile postmagmatice cu te m
peratură mai ridicată, fiind puse în loc pe aceste fisuri deschise şi 

fracturi primare. 
Un alt sistem de fisuri şi fraduri p't"imare constant din masiv (M2) 

corespunde fisurilor longitudinale, iar un al treilea maxim (M3), repre
zintă sistemul de fisuri diagonale (fig. 2). După cum rezultă din dia
grama f (fig. 2), pe aceste fisuri, în special pe oele diagonale, au fost 
puse în loc cele mai multe filoane mineralizate. 

Un sistem aparte de fracturi este reprezentat de diagrama e 
(fig. 2) prin maximul M4. De acest sistem de fracturi care i.ntersectează 
filoane le din celelalte sisteme, sînt l-egate numai unele mineralizaţii mai 
tîrzii, dintr-o a doua fază metalogen€tică. 

Filoanele de sulfuri din masiv se caracterizează prin aceea că se 
erilează pe direcţie şi n:::apar după dţiva metri. Grosimea lor variază 

(G i u Ş ,; ă et al., 1968), dar mineralizaţia este săracă. Pe pereţii filoa
ne lor apar adesea oglinzi de friCţiune, ca în valea Ciumanilor, benzile 
filonului sînt uneori ondulate (Vada Roşelii), iar cristalde de pirită sînt 
adesea fisurat,e şi sparte, ceea c.e al'ată că filoanele au fost supuse unor 
procese de tectonizare după formarea lor. 

Sub aspect structural, al eonţinutului de minerale metalice, ca şi 

în ceea c-e priveşte ganga, filoanele de la Săvîrşin se repartizează la 
două categorii principale: 

a) Filoanele mai vechi, localizate pe Icele trei sistem-e de fisuri 
şi fracturi primare, alcătuiesc min -e ralizaţia principală din masiv, care 
s-a format întQ'-o primă fază metalogenetică. Ele constau din gangă de 
cuarţ asociat rar cu calcit, în care sînt depuneri de molibdenit, piriiă 

şi mai rar calcopirită. La Valea Roşelii, principalul mineral metalic -este 
pirita, ,care formează benzi paralele, groase de 1-3 cm, ce alternează 
cu benzi de cuarţ, textura filoanelor fiind adesea simetrică. In filoanele 
de pe văile Ciumanilor şi Belorii, orientate NW-SE şi r-espectiv NE-SW, 
molibdeniJtul deşi formează o mineralizaţie săra-că, predomină asupra ce
lorlaLte sulfuri. El apare în trei situaţii: (a) molibdenit dispers în ganga 
de cuarţ, caz în care cuarţul capătă o culoare cenuşie ; (b) molibdenit 
dispus în benzi paralele în cuarţ, în care se asociază cu , pirită şi mai rar 
calcopirită; (c) molibdenit asociat cu pirită şicalcopirită în cuiburi; 
(el) molibdenit dispus în filme subţiri pe pereţii fisurilor din ganga de 
cuarţ (fig. 3 a). 

Pe marginile filoan€:lor de cuarţ cu molibdenit predomină uneori 
pirita (valea Belorii), care formează cuiburi şi benzi paralele cu p-ereţii 

filoan€lor. Se poate spune că mineralizaţia de la Valea Roşelii, orientată 
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Fig. 2. - Diagrame structurale din partea de nord a masivului banatitic. 
a, diagrama pentru 150 poli de fisuri din sectorul Tem eşeşt i - izolinii: 1-3,5 -
7-9 % ; b, diagrama pentru 100 poli de fisuri din sectorul de la extremitatea de 
nord-est a masivului - izolinii : 1-2-3-4% ; c, diagrama pentru 240 poli de fisuri 
din partea de sud-vest a corpului granodioritic - izolinii: 1-2-3,5-5% ; d, dia
grama pentru 200 poli de fisuri din partea de sud-est a corpului granodioritic
izolinii: 1-2-3-4% ; e, diagrama pentru 35 poli de fracturi din partea nordică 
a masivului bai1atitic - izolinii: 1-2-3 % ; f, diagrama pentru 35 filoane mine-

ralizate din corpul granodioritic - izolinii: 1-2-3 %. 
Structural diagrams in the northern part of the banatitic massif. 

a, diagram for 150 fisure poles in the Temeşeşti sector - isolines : 1-3.5-7-9 per 
cent; b, diagram for 100 fissure pole5 in the sector in the north-easternmost part 
-of the massif - isolines: 1-2-3-4 per cent; c, diagram for 240 fissure poles 
in the south-west of the granodioritic body - isolines: 1-2-3.5-5 per cent; 
d, diagram for 200 fissure poles in the south-eal;t of the granodioritic body -
isolines: 1-2-3-4.5 per cent; e, diagram for 35 fracture poles in the north of 
the banatitic massif - isolines: 1-2-3 per -cent; f, diagram for 35 mineralized 

veins in the granodioritic body - isolines: 1-2-3 per cent. 

Fig. 3. - Aspecte structurale ale filoanelor mineralizate. 
a, Filon de cuarţ cu suHuri - gura văii Belorii: 1, cuarţ 

cenuşiu cu molibdenit dispers; 2, benzi de molibdenit şi 

pirită în cuarţ; 3, cuiburi de molibdenit ± pirită ± calco
pirita; b, Filon de cuarţ ramificat - vaJ.ea Ciumanilor: 
1, granodiorit hidrotermalizat; 2, cuarţ cenuşiu cu molib
denit dispers; 3, - cuarţ alb; 4, zonă de laminare pe pereţii 

filoanelor. 
Structural aspects of the mineralized veins. 

a, Quartz vein with sulphides - mouth of the Belorii 
Valley : 1, grey quartz with dispersed molybdenite; 2, bands 
,of molybdenite and pyrite in quruiz ; 3, aggregates of molyb. 
denite ± pyrite ± chalcopyrite; b, branched quartz vein -
the Ciumani10r Valley: 1, hydrothermalized granodiorite; 
.2, grey quartz with dispersed molybdenite ; 3, white quartz ; 

4, lamination zone on the vein walls. 
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NE-SVv, est.e un caz extrem in care predomină pir ita, iar molibdenitul 
apare sporadic. În părţile mediane ale filoanelor de cuar ţ, ca pe valea 
Belorii, ap~ lr e un cuarţ alb -lă ptos, cu mici geode în care se găsesc slabe 
depuneri de pirit ă şi molibdenit. In unele cazuri, ca în mineralizaţiile 

de pe vale:} Ciumanilor, .filoanele de cu:u'ţ minerdlizate s·e ramifica 
(fig. 3 b). Granodioritele din zonele mineralizate sînt a desea zdrobit-e, 
iar bre ciile sÎntcimentate cu pirită ş i mai rar cu molibdenit, minerale 
care difuzează ş i în roca înconju rătoa r e . Mici filoane de cuarţ stră.bat 

aceste brecii. 
La părţile superioare ale zonelor mineralizate din masiv, filoanelfe 

de cuarţ se ramif ică puternic, alc ătuind structuri de tip volbură, în care 
filonasele de cuarţ care umplu fisurile rocilor, s înt de obicei foarte să.:race 
în minerale metalice. 

b) Filoanele de cuarţ m ineralizate 'cu molibdenit, pirită ş icalcopi

rită de pe pîrîul Ciumanilor şi Valea Mare sînt străbătut e de falii , orien
tate pe dir ecţ i a N 70oE. Pe aceste fracturi se depun ultimele minerali
zaţi i din masiv, aparţinînd fazei a doua şi care sîrut nesemnificative. Ele 
constau din pirită, bl o ndă, galenă ş i mai rar oa lcopirită, în gangă de 
calcit ş i cuarţ, la car·e se asocio.ză uneori rodocrozit. 

Pe fisurile rocilor din. zonele mineraliwte, indiferent de condiţiile 

în care au fost alterate hidrotermal, depunerile de zeoliţi, asociate adesea 
cu calcit ş i pirită, SÎJlt mult mai fre cvente dec'Ît in restul regiunii. 

Aceste particularităţi structurale arată <că minerali zaţ iile de la Să
vîrş in s-au format în două faze metalogen-etic€ succesive. într-o primii. 
fază au luat naşter e filoanele de cuarţ cu molibdenit-pirită + calcopirită 
situate pe cele trei sisteme de fisuri şi fracturi primare, iar în a doua 
fază se form eaz ă mineralizaţiile slabe de pirită, bl e ndă , galenă şi mai 
rar calcopirită în gangă de ca lcit, rodocrozit ş i ' cuarţ, depuse pe fraJCturile 
formate puţin mai tîrziu. 

E) Date mineralogice şi geochimice 

Dacă analizăm distribuţia mineralelor metahce la scara întregului 
masiv, const ată m că pirita este specia min eral ă oea mai frecventă, după 

care urmează în ordine, molibdenitul, c.alcopirita, blenda ş i galeD-a, aso
ciate în paragenezele menţionate. 

1. Pirita. Acest mineral se întilneşt e atît în zonele de alteraţie 

hidrotermală, cît ş i în filoanele din cele două faze de mineralizare. Ea 
formează de obicei C!r'istale xenomorfe, mai rar i'diomorfe,care includ 
uneori molibdenit şi blendă. Ea prezintă frecvent incluziuni de g a ngă, 

dispuse în şiruri paralele sau neregulat : În mineralizaţia de pe Valea 
Ro ş elii, cea mai bogată în pirită, acest mineral se prezintă - în benzile 
pe care le form ea ză -- in cristale mari înconjurate de granule mai mici 
de pirită , ,rezultînd astfel un minerEU piritos cu structură pOI'firică, de 
obioei cimentat cu cuarţ hidrotermal. 

De obicei cristalele de pirită au suferit fenomene de breciere şi 

pe fisurile formate s-a insinuat calcopirita. Sînt interesante procesele de 
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înlocuire a piritei eu c a lcopiri t ă , relaţii îi1 care se deosebesc două aspecte : 
(a) calcopi:rita , pătrui1de în pirită pe plane le de divaj ; (b) ca1copirita 
pătrunde în pirită pe fisurile de zdrobire, formînd o r eţe a de fi l on aşe 

cu dimensiuni difertie (pl. II, fig. 1). in unele cc:zuri, ea la valea Ciu
manilor ş i Valea Mare, calcopirita înlocui eşte aproape complet cristalele 
de pir ito., aceasta din. u rm ă păstrîndu-se în ea numai ca mici relicte 
rotunjite. 

TABEL UL 1 

Conţillllt lli de elemente minore (p.p.ll1.) Îll piri/ele de la Săuirşin 

I ~~'. I ~ i I As I ~ I Ni I Ag I Mn I Ti I Mo I ~ ) I Bi I Pb I Cu I ~~~~~a~: 
_1 \_3_1. ndt II> 3000!\ __ 4 . 1. _~2 J ~~ -=- _ 360 1_ 4 ___ 6 _ 7_1 ~ 1 % IValea Belorii 

.-2 ' __ 8_1-=-1 ~_3_ 1_ <3 1 -=- <10 -=-._3_' -=-.~ _ ~300valeaBeloriil 
3 12 - 900 12 <3 - 10 80 <3 22 35 ~300 Valea 

Ciumanilor 
- __ o . - - --- - - - - --------- - -- - --1-----

4 15 100 <3 ndt 4 60 90 Valea 
Roşelii 

-------. - --- - -- --- --- --- --- ----- --__ o -----1 

5 33 - ~ I ~_ <3 -=- , ~ ndt <3 - 48 55 Valea 
Ciumanilor 

6 36 - 85 ~ 3 5 - 1<10 ndt 3 6 65 80 Valea 
Ciumanilor ----- --- --- - ----- ._---- --- ------- - -- -------

_ 7_~_ - 1 . 3° 1 -=-~ i ~30 ~ - <3 5 24 

_8 _ _ ~ _ 5600 ~ _4 ___ 3_ -=-I- -=- ndt <3 10 170 160 

9 18 - 47 <3 3 30 30 310 4 22 160 110 

65 Valea 
Roşelii 

Valea 
Roşelii 

Valea 
Roşelii 

~ ~ -- ~ 1 --<-3- -<- 3- ----- -n-d-t- --3- --6 - -1-8- -~-30- -v-a-l'-ea--- I 

Roşelii 
----- - - --- ------- _ _ o ---- - -- ---1---'----

11 21 280 5 3 30 ~ 10 ndt 3 7 300 ~ 1 % Valea Mare 
- - --- - - -- __ o _____ -_ -- ____ • _ _ ---

12 22 - 370 5 <3 30 10 ndt <3 - ndt 100 
------- --'-- -----------

Valea Mare 

13 25 ~10 <3 \ <3 - ~10 50 3 18 140 Valea 
Calului 

ndt = nedeterminabil: Sn, Ga, Ge, In, Ti (ndt = 3 p.p.m.); Sb, Cd, Zn (ndt =100 
p.p.m.); W, V, Cr (ndt = 10 p.p.m.); As (ndt = 300 p.p.m.); Mo (ndt = 10 p.p.m.). 
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Distribuţia elementelor minore în pir1tele din mineralizaţiile de la 
Săvîr ş in s-a stabilit pe baza analizei spectrografice a 13 probe mono
minerale (tab. 1), separate la microscop din prindpalele filoane minera
lizate din corpul granodioritic. 

In acest tabel atrag atenţia în primul rînd ' conţinuturile destul de 
ridicate de cobalt, dintn:; care valoa['ea maximă este de cca 3000 p.p .m 
Ele sînt întotdeauna mai mari decît conţinuturi le de nichel, iar raportul 
Co : Ni variază între 750 şi 2,5. După FIei s 'c h e r (1955) piritele hi-

r'_ \1 drotermale pot conţine cobalt între 400 şi 2400 p.p.m., limite intre care 
\fi \ se situează şi conţinuturile de cobalt de la Săvîrşin. 

Cu toate că Cam bel şi Jar k o v ski (1969) au arătat că în 
piri tele de origine hidrotermală diferenţele dintre conţinuturile medii de 
cobalt şi nichel nu sînt semnificative, mineralizaţiile de la Săvîrşin se 
pare că nu se supun în întreg1me acestei reguli. 

\'yJ Indiul, care deşi apare în ·cantitate redusă în aceste piri te, se men-
J ţine frecvent în toate cazurile analizate, variind între 3 şi 4 p.p.m., 

valori care sînt mai mici decît cele din blende. Acest element poate fi 
admis în reţeaua cristalină a piritei în poziţia ionului Fe2+, cu -condiţia 
ca el să fie însoţit de Cu, Ag, Zn şi As, elemente umnă dintre care pri
mele două şi ultimul sînt prezente în mod constant în aceste minerale. 

\\\) Un element caracteristic pentru aceste pirite este molibdenul, care 
apaTe ,frecvent în toate probele, conţinutul său variind între 10 (ndt) şi 

360 p.p.m. Prezenţa lui se exp1kă în mare măsură, priIl aceea că piri,tele 
au cristalizat într-un mediu care conţinea într-o concentraţie suficientă 

ioni de molibden. 
~ În cantitate redusă (1-2 p.p.m.), acest element este prezent şi în 
rocile eruptive banatitice din masiv (S a v u et al., 1966). Remarcăm că, 

în piritele de la Săvîrşin se observă prezenţa bismutului, element ca
Tact€ristic pentru toată provincia metalogenetică banatitică. 

2. MoIibdenituI. Apare caracteristic în filoanele de cuarţ din primu 
fază de mineralizare. El se prezintă în lamele ou contur neregulat, avînd 
c1iamterul de cîţiva microni - cînd sînt dispersate în cuarţulcenuşiu -
sau în cuiburi şi benzi paralele, în care se asociază cu pirita şi calco
pirita. Diametrul acestor lam ele depăşeşte 0,5 mm, cînd ele apar pe 
fisurile din cuarţul filonian. In mineralizaţiile de la gura văii Belorii 
se observă că lamelele de molibdenit sint deformate, iar pe margini 
sînt oxidate, formîndu-se pe seama lor o masă cenuşiu-negricioasă, re
prezentînd probabil oxizi de molibden (pI. II, fig. 2). 

în acest minera l, Pe t r u l i a n şi S t e c 1 aci (1966) au deter
minat prin fotocolorimetrie conţinuturi de reniu de aproximativ 64 
p.p.m., stabilind că raporLul Re/Mo este 1: 3600. încercările noastre de 
a determina reniul pe două probe monominerale, prin spectroscopie de 
emisie, nu au dat rezultate, conţinuturile fiind foarte mici. 

3. Ca1copirita. Mineralul se prezintă de obicei în plaje cu contur 
neregulat ş i, ca şi pirita , prezintă numeroase induziuni de gangă (pI. II, 
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fig. 3) . Foarte rar apare în mineralizaţiile din faza a doua, cînd se aso
ciază cu pirită, blendă ş i galenă, formînd plaje de dimensiuni reduse. 

4. Blenda. Mai puţin frecventă in masivul de la Săvîrşin, blenda 
apare în min e ralizaţiile din a doua fază. Ea .formează plaje ou contur 
neregulat conţinînd adesea separaţii fine, globulare de ca1capirită, orien
tate după (111) aşa cum arată Ram do h r (1960). Ca şi 'oelelalte mi
nerale metalice, ea : prezintă incluziuni de gangă. In filoanele din faza 
a doua de la valea Ciumanilor, blenda este un mineral foarte comun, 
Aici ea prezintă separaţii de calcopirită şi este străbătută de mici filo
naşe formate din acest mineral. 

Elementele minore determinate în două probe monominerale de 
blendă sînt prezentate în tabelul 2, din care rezultă conţinuturi ridicate 
de cadmiu, mangan şi cupru şi prezenţa constantă, deşi în cantităţi re
duse, a altor elemente minore, prinilre care şi bismutul. 

Nr. 
crt. 

1 

2 

TABELUL 2 

Conţinutul de elemente minore (ppm) In blendele de la Săvlrşin 

29 

38 

Locul de 
colectare 

valea 
Ciumanilor 

valea 
Ciumanilor 

4000 

3500 

I 
700 ~3 ndt ndt 

500 32 30 ndt 

ndt = nedterminabil; TI (ndt = 13 p.p.m.). 

/ 

ndt 24 53 32 ndt 150 

I 
ndt 12 13 22 ndt! 1% 

I 
ndt 170 o 

70 130 o --

U Cadmiul poate să fie admis în reţeaua blendei între 0,01 şi 50;0, 
creşterea conţinutului său depinzînd de prezenţa manganului (V 1 a s o v, 
1966) cele ce se verifică în cazul de faţă. La rîndul său, conţinutul de 
mangan variază cu cel de fier, fiind mai mare în blendele de tempe
ratură r1dicată (F lei s c h e r, 1955). 

r&-', Conţinutul ridicat de CUPI'U în blendele de la Săvirşin se leagă 
în principal de incluziunile globulare de calcopirită, ,care apar în aceste 
minerale. Remarcăm preZEnţa galiului, indiului şi a stani:ului în aceste 
blende, elemente care au ' conţinuturi în general m1c.i. 

5. Galena. Acest mineral apare în filoanele formate in a doua etapă 
de miner alizare. Ea formează plaje mici, de obicei tabulare, orientate 
paralel cu pereţii filoanelor. 

6. OIigsituI. Mineralul apare rar şi se găseşte de obicei în rocile 
alteraie in condiţiile paragenezei cuarţ-sericit-clorit . Se prezintă în lamele 
scurte , incluse in clorit şi orientate ca şi lamelele acestui mineral, care 

10 - c. 1971 
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sînt uneori îndoite (pl. II, fig. 4) . În aceleaşi -condiţii apar uneori cuiburi 
de hE:matit roşu. 

M.alachitul şi mel.anttritul sînt de asemenea minerale secundare, 
care se Întîlnesc rar în zona de ox~daţie a filoanelor m ineralizate . 

F) Consideraţii genetice 

Soluţiile postmagmatice separate din magma @ranodioritică pe mă
sura răcirii corpului b.anatitic, care avea iniţial temperatura de aproxi
mativ 710°C (S a v u, Vas i l i u, 1966), au acţionat în două etape prin
ci pa1e de mineralizare : 

Soluţiile mineralizante din prima etapă au condus la formarea fi-
loanelor de cuarţ +calcit, ale d3.ror mineralizaţii se caract€ri21ează prin 
parageneza pirită-molibdenit-S'llcopirită + blendă. Aceste filoane sînt 
primele -care s-au format pe măsura ră · cirii părţii superioare a corpului 
granodioritic şi CJ. apariţie i în masa consohda · tă a fisurHor tTa....'1,SVersale, 
longitudinale şi diagonale. 

Din această -cauză ele repnczilltă mineralizaţiile formate la tempe
raturacea mai ridicată, fapt ·care este atestat atît de parageneza. care 
le caracterizează, cît şi de determinările geotermometric.e, care au indicat 
că aceste mineraiizaţii s-au format la temperaturi mai mari de 340°C 
(G i u Ş c ă et al., 1968), ceea ce arată că această fază de mineralizaţie 
este hipotermală. A - ceastă valoare este în con-cordanţă ou limitele de 
temperatură (370 0 -420°C) date de Sc h n ei de r h o h n {1955) pentru 
faza pneumatolitică de mineralizaţie. 

În sprijinul acestei -concluzii vin şi datele de geoohimi-e. Astfel, 
conţinuturile ridicate de cobalt şi totdeauna mai mari decît oele de ni
chel, sînt o caracterist~că a piritelor din zăcămint€le hidrotermale de 
temperatură ridicată. Menţionăm, de asemenea, că Pe t r u l i a n şi 

S t e -c lac i (1966), referindu-sela conţinutul de reniu din molibdenitul 
de la Săvîr şi n, considerau - că aceste mineralizaţii sînt hipotermale. 

MineralizaţiUe din faza a doua care succede imediat celei dintîi 
s-au format pe fracturi primare care străbat filo ~nele di.n prima fază. 

Ele repr-ezintă ultimele so1uţii mÎ1leralizante care i8'U fost eliminate dL'1 
adîncime, înainte ,ca masivul banatitiic să se consohdez€ ,complet. 

A!c.este mineralizaţii se caraderizează prin parageneza pirită-blendă
galenă-cakopirită, asociaţie care indică condiţii de formare mezotermale, 
în care temperatura a variat între 200° şi 350°C (S c h n e i -ci e r h o h n, 
1955). Aoeastă temperatură de formare este atest3.tă şi de prezenţa exso
luţiilor de calcopirită în blel1'dă, precum şi de conţinuturile ceva mai. 
ridi-cate de :cadmiu şi mangan din acest mineral. 

în urma manifestării pro.ceselor descrise mai sus, în corpul grano
dioritioc de la Săvîrşin se formează în final o mineralizatie filoniană de 
molibden,ce se ca rad erizează prin asociaţia clasicii : cua~ţ-pirită-m;lib-
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denit de tempera t ură ridicată; cele lalte mi::J.erale prezente sînt de fa pt 
accesorii . 

Sub .aspect genetic ş i paragenetic această mineralizaţ i e se aseamana 
în mare măsură cu ace e.a d€ la QUE'S~a (Taos) din New IvIexico, d es.crisă 
de Rid g e (1972). Prin caracteristicile sale mineralizaţia de la Săvîrşin 
aparţine catego riei de mineraliz aţ ii săra ce, de natură flloniană, ce se 
deosebesc de mineralizaţiile de cupru ş i molibden parfiric (porphyry 
molybd,enum şi porphyry copper-molybdenum), care în a nii postbelici 
au reprezentat peste 950/0 din resursele mondiale de molibden (K i n .g 
et al., 1973). 

G) Concluzii 

Date le prezentate permit să se fOirmuleze urmiHoarele concluzii: 
Mineralizaţiile de sulfuri cu molibden din masivul banatitic de la 

Săvîrşi::J. sînt legate de corpul nordic-granodioritic al acestuia. 
Filoanele mineralizate sînt situate într-o zonă de alteraţie hidro

termală propilitică, argilitică şi zeolitică. 

Mineralizaţiile sînt legate de filoane de cuarţ, ce s-au format pe 
două sisteme de fisuri principale şi fr,aduri prim.are, în două faze de 
mineralizare: în prima fază s-a format pa.rageneza pirtiă-molibdenit

calcopirită ± blendă, iar în a doua .fază (slabă) a luat naşter e parage neza 
pirită-blendă-galenă-c.alcopirită. 

Min eralizaţ iile din prima fa ză s-au format în condiţii hipotermale, 
iar oeI din el doua în condiţii mezotermale. 
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METALLOGENETIC STUDY OF THE SĂVÎRŞIN BANATITIC MASSIF 
(DROCEA MOUNTAINS) 

(Summary) 

The Săvîrşin banatitic massif (Laramian), which is located on the Mureş 
Valley south-east of ihe Drocea Mountains, belongs to the western petrogenetic 
alignment of the batatitic province. It is a fracture pluton, elongated on a NE-SW 
direction, making up a composite intrusive body, which resulted from a successioll 
of intrusions of ban ati tic magmas. The ir.trusive body is located within the Alpine 
ophioliticrocks of the Mureş zone, which are metamorphosed at the contact. 

Two characteristic units are distinguished in the structure of this pluton: 
the northern body of Temeşeşti - mainly granodioritic, and the southern body of 
Săvîrşin, made up of gr'mites in different faeies. The northern body, mainly 
granodioritic, has on its edges a discontinuous zone of quartz diorites with 
schlieren structure (Plate 1). It is intruded by vein ,rocks as porphyres, epidosites 
and kersantite. 

W.ithin the grano~ioritic body, a zone of hydrothermal alterations is visible, 
in which the veins mineralized \vith sulphides are alsa located. In this zone the 
rocks are found in different stages or hydrothermal alteration (propylitic, argil
litic, and zeolitic), depending on the distance from the mineralized veins and 
the intensity of the circulation of solutions. 

In a first stage the process begins with the cleposition of the crystals of 
zeolites, pyrite, epidote and quartz on the fissures of the r'ocks, with a weal< 
hydrothermalization of the fissure walls. The alteration of the miner-als from 
granodiorites (propylitization) begins in a more advanced stage. The feldspars are 
partly serieitized and the melanocratic minerals are substituted by chlorite and 
pistacite. 

In the most advanced stage the alteration with an argmitic chamcter de
velops around the quartz veins in the conditions of two parageneses (fig. 1) ; (1) in 
the zones situated far from the veins t.ere is a change from the stage previously 
described, to the rocks altered in the condiltions of the quartz-serieite-chlorite 
associ-ation. which is characterized by the g.reen or greenish Golour; (2) near-by 
the quartz veins, a zone in which the quartz-serieite-(muscovite) paragenesis forms, 
develop. 

Within the hydrothermalized zone and seldom outside it, quartz veins with 
sulphides are found within more places (Plate 1). Their orientation depended on 
the direction of open fissure systems and .primary fractures, made up within the 
granodioritic body and wtih a dyke character, ,as resulied in figure 2. On the 
structural diagrams (a, b, C aud d) Qne may noti-ce a maximum Mi representing 
the system of transversal veins (Q), a maximum M2 which corresponds to the 
longitudinal fissures and a maximum M3 representing the diagonal fissures. On 
these systems of fractures there are more mineralized veins. On the system 
.of pr.imary fradures, represented by maximum M4 (Fig. 2 e) only weak minera
lizations - from the second metallogenetic phase - are located. 

The mineralized quartz veins are thin and discontinuous; on their walls 
slikensides appear; the structure in bands of the veins appears sometimes un-
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clulated, and the pyrite crystals are broken, clue to the new tectonic movements. 
1'he veins are made up of quartz ± calcite gangue, in which the sulphicles and 
especially molibclenite appem' clispersed in paraJlel bends, aggregates or t11in films 
on t11e quartz veins (Fig. 3 a). In some cases (Valea Roşelii) the pyrite is the main 
metallic mineral. The veins often branch out anc1 at tl1e upper pnrts their rami
fication is stockwork-Jike (Fig. 3 b). 

1'he mineraJizations of the second phase mnke up t11in veins vvith calci te, 
quartz and rhodochrosite gangue and polymetallic sulp11ides. 

The pyrite forms idiomorph crystals and c1'ystals with irregular contoul', 
sometimes u1'oken and often l'eplaced by chaJcopyrite (Plate II, Fig. 1). Pyrite, like 
chaJcopyrite, presents gangue inclusions (Plate II, Fig. 3). The c0111ents of minor 
elements from this mineral are presented in table 1. Blende appears as xenomorph 
cl'ystals with chalcopyrite exolutions. In table 2 tl1e contents of minor elements 
[rom blende are presented. The molyucleni t e lamellae are sometimes deformecl 
ancl have alterations in molybdenum oxide on their edges (Plate II, Fig. 2). 

As regarcls the genesis of these mineralizations one may notice that they 
appea1' while the g1'anodioritic bocly was cooling in the upper part, where there 
were primary fissures, within which the postmagmatic solutions ci1'culatecl. The 
veins of the [irst metallogenetic phase were formed in hypothermal conditions 
(> 340°C) and those of the seconcl phase appearecl il1 mesothermal conclitions 
(2UO-350°C). 

EXPLICAŢIA PLANŞELOR 

Planşa I 

Geological and metallogenetical map of the northerl1 part of the Săvîrşin bana-
titic massif. 

1, alluvia; 2, terraces; 3, Săvîrşin granites: a, microgranitic porphyries, aplites; 
b, syenogranitic porphyries ; c, kersantites ; 4 a, porphyric granites ; 4 b, granites ; 
4 c, granites in marginal facies. Temeşeşti granodiorites and diorites : 5 a, hydro
thermal alteration zone in granodiorites ; 5 b, sulphicle mineralizations; 6 a, grano
diorites ; 6 b, granodiorites ± microcline ; 7 a, aplites ; 7 b, epidozites ; 8 a, quartzi
ferous cliorites -; 8 b, cliorites with a schlieren structure; 9 a, thermal contact zone; 
D b, zone of arteritic injectior!s. Ophiolitic rocks: 10 a, diopside-bearing gabbros; 
10 b, foliated hornblende-bear,ing gabbros ; 10 c, foliated micro-gabbros; 11 a, clo
lerites and anamesites; 11 b, basalts; 11 c, basalts and variolites in pillow lava 

facies; 12, faults. 

Planşa II 

Fig. 1. - Pirită (py) invadată de calcopirită (cp) care o înlocuieşte. Valea Ciuma
nilor. X 120. 

Pyrite (py) invaded by chalcopyrite (cp), which replaces the former. 

Ciumanilor Valley. X 120. 
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Fig. 2. 

Fig. 3. 

Fig. 4. 
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Molibc1enit în lamele ondulate, avind pe margini o zonă de alteraţie. 

Valea Belorii. X 60. 
Molybdenite in undulated lamellae, with a marginal alteration zone 011 

the margine. Belorii Valley. X 60. 

Calcopirită (ep) şi pirită (py) cu incluziuni de gangă·. Valea Belorii. X 30. 
Chalcopyrite (ep) and pyrite (py) with gangue inclusions. Belorii Valley. 
X 30. 

Lamele fine de oligist (alb) în dorit. Valea Ciumanilor. X 30. 
Fine lamellae of oligsit (white) in ehlorite. Ciumalnilor Valley. X 30. 
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2. ZĂCĂMINTE 

CERCETĂRI GEOLOGICE COMPLEXE ASUPRA MINERALIZATIILOR 
DE SULFURI POLIMETALICE DIN PARTEA NORDICA 

A MUNŢILOR SEMENICULUI 1 

DE 

VASILE SERAFIMOVICI, ORTANŢA IONESCU, ROMEO BOUREANU, 
MARCEL SIMIONESCU, ELENA SIMIONESCU, CONSTANTIN SUCIU, 

TAMARA BODIN, ELENA DRAGOMIR 2 

Abstract 

Complex Geological Researches on the Mineralizatioas 
of Base-Metal Sulphides in the Northern Part of the Semenic 
M o unt ain s. The geological, geochemical and geophysical reseaI'ches, beside the 
prospecting mining works, pOinted out gold-silver mineraLizations, constituted of 
base-metal sulphides and gold, in the Văliug region, the northern Semenic Moun
tains. This mineralization is mainly represented by pyrite and mispickel, to which 
Cu, Pb, Zn, Sb, As sulphides in quartz and carbonate gangue are added. It is 
to be pointed out the high content in As of the minel1allzations, probably generated 
byconcealled ban ati tic bodies which assign them to a metallogenetic district with 
b ase-metal sulphides within the banatitic metallogenetic province. 

In perioada anilor 1967-1975 s-au executat, în re giunea Văliug, 

munţii Semenicului de nord, judeţul C a raş Severin, c e rcetări geologice, 
geochimice şi geofizic-e, însoţite de luc r ări miniere, oare au contri.'buit 
la , cunoaşterea geologiei regiunii ş i a mineralizaţiilor cu sulfuri polime
talice şi aur. 

Rezultatele acestor cercetări geologicecomplexe au constituit 
obiectul prezentei lucrări. 

1 Predată la 26 februarie 1977, accept a tă pentru publicare la 17 mai 1977, 
comunicată in şedinţa din 23 decembrie 1977. 

~ Intreprinderea Geologkă de Prospecţiuni pentru Substanţe MLnerale Solide, 
str. Caransebeş nr. 1, R - 78344, Bucureşti. 
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Literatura geologkă a Banatului este destul de bogată, dar din 
şirul cercetătorilor acestui ţinut, remarcăm în primul rînd pe Hal a
va t s (1895), care menţionează în regiunea de la est de Reşiţa, vechi 
lucrări miniere şi chiar o exploatare rudimentară de antimoniu pe valea 
Stîmic. Acelaşi autor · citează rapoartele inspectorului minier G o t t·· 
ma n TI, care în 1839 aminteşte de lucrări miniere pe valea Bogatu 
Bătrîn. 

Prin studiile g,eotectonioe în regiunea Moniom-Reşiţa-Vodnic, 

Ca n tun iar i (1930) contribuie la cunoaşterea geologiei din împreju
rimile Reşiţei, iar Cod arc e a (1940) aduce noi date asupra tectoni:cii 
şi geologiei l?anatului. 

După cel de al doilea război mondial, cercetăriLe g.eologice în munţii 
Semenicului se reiau de ' către o serie de alti ceDcetători dintre care: 
G h e o l' g h iţ ă, Vas il e s cu 3, c€reetează ~egiunea dintre Reşiţa şi 
Slatina Timişului, Hur d u zeu (1957, 1958), se ocupă de cristalinul 
din partea centrală a munţilor Semenic, iar Bol dor (1959) 'de sedi
mentarul din împrejurimlie localităţilor Secul-Doman-Reşiţa. 

într-o pErioadă mai recentă, S a v u (1963, 1965, 1969, 1970, 1973) 
aduce date noi asupra cristalinului şi granitoidelor din munţii Semenie. 
S a v u, Mai e l' (1975-1976) cercetează min€Tal , izaţia cu sulfuri de la 
Văliug, conducînd la cunoaşterea mai amănunţită a acesteia. 

Geologii din cadrul I.G.P.S.M.S. au executat prospecţiuni geologice 
în anumirte perimetre cerc€tate de noi, astfel: P o p e seu, Ş t efa n ", 
Ar b ore, Ş te fan 5, Ion e s c u, G h i ţ ă 6, Ser a fim o vi ci et al. 7 

precum şi alţi cercetători au investigat, prin ,diferite metode, minerali
zaţiile cU9u1furi, care apar în această regiune din munţii Semenicului, 
contribuind astfel. la o mai bună cunoaştere şi valorificare a subsolului 
acestei regiuni. 

Paralel cu lucrările de prospecţiuni geologice, s-au efectuat lucrări 
miniere şi foraje în execuţia LG.P.S.M.S. (1970-1975) sau LF.L.G.S. -
şantierul Văliug (1965-1976). 

Lucrările de explorare au fost urmărite şi îndrumat€' · de geologul 
G h e o r g heN e g u ţ 8, de la şantierul Văliug, al LF.L.G.S. 

Cercetările privind posibilităţile de preparare a minereului de la 
Văliug au fost efectuate în laboratoarele LG.G. Bucureşti de către 

Georgescu et al. (197'1:). 

I. GEOLOGIA REGIUNII 

Regiunea în care s-au desfăşurat cercetările geologice, se situează 
în cristalinul de Sebeş-LoiYu, constituit dien şisturi mezometamorfice, 
cu treceri spre p.artea superioară la şisturi mai slab metamorfozate, ase
mănătoare seriei de Miniş. 

3-7 Arh. I.G:P.S.M.S., Bucureşti. 
8 Arh. LF.L.G.S., BucuDeşti. 
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Form a ţiuni magmatice precambriene (granitoide), banatite ş i depo
zite sedimentare paleozoice, jurasice, cretacice, badeniene, ş i cuaternare, 
de pe rama v e stică ş i n ordică a cristalinului, completează cadrul geologic 
al acestei regiuni. 

Şisturile cris taline mezometamorficE aparţinînd precambrianului 
mediu (Pc II -- S a v u, 1973), constituie un 'complex de mica şis turi cu 
staurolit şi disten, ce fac part-e din zona cu staurolit-disien, ,cu o largă 
răspîndi re . 

în cadrul ac-esiui compl-ex de m icaşisturi am separat stratigrafic 
cnid orizonturi de gnaise. 

În complexul micaşisturilor cu staurolit-disten, s-au întîlnit va
riate tipuri de micaşisturi, paragnaise, 0.l'tognaise, cuarţite, şisturi cuarţi

tice, amfibolite, migmatite, pegmatite, diaftorite şi peridotite, parţial 

serpentinizate. 
Pentru prima dată., semnalăm în partea de nOl'd-vest a regiunii, 

la est de Reşiţa, formaţiuni 'cristaline epimetamorfice, care alcătuiesc 

un complex de şisturi ' cuarţito-feldspatice-bioti.tke + clorit, cu şisturi 

sericitoase,cuarţito-sericitoase şi filite, a.semănătoar-e seriei de Miniş. 

Magmatitele precambri€'ne şi sinmetamor,fke sînt ,reprezentate prin 
diorite cuarţifere, granodiorite, granite gnaisice şi microg,ranite porfirice, 
granodiorit-porfire, pegmatite şi aplite. 

Peridotitele parţial se;rpentinizate apar în culmea Cuca, iar bana
tit ele reprezentate prin andezitecu amfiboli şi lamprofire, apar foarte 
rar în nordul regiunii, sub forma a 2-3 mici ivirr'i. 

Analiza tectonicii majore şi a elementelor de microtectonică ne-au 
condus la următoarele concluzii: structura generală are direcţia aproxi
mativ nord est-sud vest, cu îndinări frecvente spre vest şi sud vest. S-au 
remarcat abateri de la această direcţie inperimetruJ. de la est şi nord 
de Reşiţa unde şisturile cristaline iau direcţia est-vest şi înclinări spre 
sud constituind o închidere perisinclinală, cît şi în perimetrul izvoarele 
Gozna-vîrful Semenic - unde şisturile se arcuiesc de la direcţia nord 
est-sud vest la est-vest şi sud est, m.ulind terminaţia nordică a grani
toidului de Poneasca. 

De la nord la sud, şisturile cristaline au inflexiuni importante in 
perim-etrele Liscov şi Crainic. Ac-este inflExiuni sînt bine puse în evi
denţă prin orizontul gnaiselor migmatice, în baza căruia sînt localizate 
şi mineralizaţiil e Crivaia, Văliug e l , Crainic, Liscovul superior şi Stîrnic. 

Regiunea prezintă cute, în g-eneral, deversate spre SE, dintre care 
menţionăm mai ales bral1isinolinalul Barna-Groposu, urmat la vest de 
anticlinalul cu a c e la şi nume, cute orientate NE-SV. Întreag.a regiune 
se afundă cu cca 35° spr,e SV. 

Tectonica rupturală este dominată de falia regională Bîrzava, care 
pe o lungime de peste 10 km are direcţia a prox~ma l tiv N-S şi de alinia
mentele de fracturi cu mineraliza ţi i de sulfuri, situate la vest de falia 
Bîrzava, ca şi de frac tura Bogatu Bătrîn, situată la est de aceeaşi falie. 
Aceste fracturi cu mineraliz.aţii sînt de tip "hol", direcţionale, cu struc
tura, fiind fracturi de sprijin ale faliei Bîrzava. 
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Au mai fost observate şi sisteme de fracturi de tip "ac", cu di
recţia nord vest-sud est, nord est-sud vest şi est-vest, care decroşează 
falia regională. Cu excepţia sistemului est-vest ş i acestea prezintă acu
mulări de sulfuri polimetalice în lungul lor. 

Fracturi importante, longitudinale ou structura, orientate nord est
sud vest, sînt şi faliile inverse Rîul Alb--Valea Satului şi Cuptoare-·
val€a Mietului, din partea de nord-vest a regiunii, de vîrstă post liasică. 

II. MINERALIZAŢIA CU SULFURI POLIMETALICE 

Mineralizaţia cu sulfuri a fost întîlnită şi cercetată în per1metrele 
Stimic, Liscov, Bogatu Bătrîn, Crainic, Văliugel, Crivaia şi Breazova. 

Mineralizaţia cu sulfuri polimetalice din aceste perimetre a fost 
urmărită cu lucrări de prospecţiuni geologice, geochimice, geofizice şi 

lucrări miniere în execuţia LG.P.S.M.S. sau LF.L.G.S. - şantierul Vă1iug. 

După caraderisticile componenţilor chimico-minel'alogici, -cît şi a 
elementelor stratigrafice şi struoturale, considerăm ' că mineralizaţiile cu 
sulfuri polimetalicedin regilme se pot grupa în trei zone şi anume: 
zona 1 Stîrnic-Liscovu superior-Crainic-Văli'lJ.gel~Crivaia, zona a 
II-a Liscovu inferior, zona a III-a Bogatu Bătrîn-Breazova. 

A) Zona Stîrnic-Liscovu superior-Crainic-Văliugel-Crivaia 

In cadrul acestei zone, situată în vestul regiunii, au fost puse în 
evidenţă prin metode complexe de prospecţiune, aliniamentele de frac
turi cu sulfuri polimetalice StîrnÎC-Liscovu superior, Crainic, Văliug€l 
şi Crivaia. 

Mineralizaţia cu sulfuri prezintă, local, acumulări cu caracter 
masiv, compacte, de formă lenticulară, cuibUiri sau filoane în lungul 
aliniamentelor de fracturi. 

De obicei, umplutura filoanelor este argiloasă, limonitică, cu pig
menţi grafitoşi şi cu impregnatii de pirită în toată masa argiloasă, cU' 
mici aou mulări piritoase pulverulente. 

S-a observat o structură hipidiomorf granulară, pînă la idiomorfăl 
a mineralelor metalice componente şi texturi masive, rubanate, bre
cioase sau de impregnaţie. Este frecventă textura brecioasă, care carac
terizează toate ivirile cu min€'ralizaţii din regiune. 

Componenţa mineralogică a mineralizaţiei din zona 1, este redată 
în tabelul 1. 

Ca minerale de gangă s-au observat: cuarţ de două generaţii, apoi 
carbonaţi cum sînt: calcitul, ankeritul, sideroza şi rodocrozitul. Alte 
minerale care apar în gangă sînt: sericitul, doritul, caolinitul, rutilul, 
titanitul şi apatitul. 

Transformările produse de soluţiile hidrotermale au generat în 
ordinea frecvenţei sericitizări, . argilizări, ' carbonatări mai rar cloritizări 
şi silicifieri. 

Succesiunea de depunere a mineralelor metalice ş i de gangă este: 
pirită 1, mispichel, pirită II, pirotină, blellidă, cak:opirită, tetraedrit, ga-
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TA BELUL 1 

M ineralele componente ale mineralizatie i de sulfuri polimeta/ice de la V ă/iug 

Zona 1 /zona II-a Zona II I-a 

P erimetrele P erimetrele IPerim'trul Mineralele componente 

Liscovu Ic " 1 Vă li U' 1 ! Breazova; 
Cri- Liscovu Bogatu 

I 
sup erior rallliC gel vaia inferior B ăt r î n 

Piri ta 1 + + + + 
I 

+ + + 
Mispich el + + + + + + + 
Glaucodot (incluziuni) - + - - - - -
P iri t ă II + + + + + + + 
Bl end ă + + + + + + -
Ca l cop i ri t ă + + + + + + -
Ga l enă + + + + + + -
P ir o tină + - -

I 
-

I 
- - -

Molibden i t - + - I - - - -
Tetraedri t + - + - - - -
Sti b ină + - - - - - -
Berthierit + - - - - - -
Boulangerit * + - - + - -

I 

-
Plumosit + - - + - - -
Bournonit ** - + - - - I - -
J amesoni t ** - + - - - I - -
Covelina + + + - - - -
Calcozina + - + - - - -
Cuprit - - + - - - -
Marcasita + - + - - - -
MeI nicovit *** - - - - - + -
Scorodi t - + - - + + -
Hemati t + - + + + - -
Goethit + + + + + + + 
Lepidocrocit I + - - + + + -
Malachit - - + - - - -
Azurit - - + - - - -
Hidroxizi de Mn + - + + - - -
Hidroxizi de Fe + + + + + + + 
Cuarţ + + + + + + + 
Cal cit + + + + + + + 
Ankerit + - + - - -

I 
-

Sideroza + - + - - + -
Rodocrozi t - - + - - - -
Sericit + + + + + + + 
Muscovit + + + + + + + 
Clorit + + + + + + + 
Caolinit + + + + + + + 
Illit - - - - + + -
Rutil + - + - + - -
Titani t + 

I 
- + - + - -

* Boulangeritul a fost determinat în laboratorul de raze X al LG.P.S.M.S., de că tr e 

T. U r c a n ş i G. Nea c Ş u. 
** Minerale determinate de O. Mai e r de la LG.G ., Bu cu reşti. 

*** Minerale semnalat de G. Neg u ţ, de la LF.L.G.S., B uc u reşti. 

Semnul + şi - i ndică prezenţa sau absenţa min era lului 
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lenă, boulangerit, plumozit, stibină, herthierit, cuarţ, minerale argiloas€ 
şi c.arbonaţi. 

Ca o caracteristică a minera.lizaţiei din această zonă este conţi

nutul m.ai ridicat in arsen (4-4,50/0), care se datorează mispichelului. 
De asemenea zona este caracterizată şi prin prezenţa sulfurilor de stibiu. 

Conţinutul ridicat' în arsen al minemlizaţiilorr de la Crainic ş i 
Văliugel, pune în discuţie valorificarea economică a acestora. 

Lucrările de pro-specţiune au pus în ev~denţă, în eadru.l zonei I, 
următoarele perimetre 'cu mineralizaţii de suHuri polimetalice : 

1. Perimetrul Stirnic-Liscovu superior. In cadrul acestui peri
metru s-au observat rtrei aliniamente de fracturi ,cu mineralizaţii (vestic, 
median, estic), orientate N 4° E-N 25° E/38°-80° SE. 

Mineralizaţiile apar discontinuu în lungul acestor aliniamente, in
clusiv alterările htdrotermale. Filoanele propriu-zise au dimensiuni de 
ordinul metrilor şi grosimi centimetrice. 

Gnaisele mu-scovito-biotitice impregnate cu blendă, galenă şi pirită 

apar în cadrul aliniamentului median şi au ;.fost urrnărite de către 

LF.L.G.S. pe valea Stîrnic . 
In tabelul 1 sint redate atît mineralele metalice hipogene şi super

gene, oît şi mineralele de gangă care constituie asociaţiile paragenetice 
earacterisUce fiecărui perimetru. 

In versantul stîng al văii Liscovu Mare, se dezvo1tă o zonă geo
chtmkă anormală, orientată aproximativ nOI1d-sud, ou o lungime de 
cea 200 ro şi lăţime de cca 100 m,cuconcentraţii ou prinse între 100 şi 

300 p.:p.m. As. 
Anomaliile electrometrroe obţinu.te prin folosirea diferitelor me

tode de investigaţie (polarizaţie naturală, polarizaţie provocată, rezisti
vităţi, Turam), se suprapun peste ivirile cu mineralizaţii şi anomalii 
geochimice. 

Astfel, în perimetrul Stîrnic-Liscov, anomaliile de polarizaţie na
turală au valori cupriooe între -25 m V şi -200 m V, cu Ilungimi între 
50 şi 1300 m şi lăţimi de 20-150 m. 

Anomaliile de polarizaţie provocată din acelaşi perimetru au va
lori cuprins,e între 8010 şi 300f0,corelabile cu minime de rezistivitate 
de 300 Qm şi lungimi de 100-1300 m' 

Analizele chimice efectuate pe probele medii au indic-at variaţii 

pe orizontală, a conţinutului în componenţi utili. 

Rezu.ltatele acestor analize spectr2Je pe probe din perimetrul 
Stîrnic-Liscovu superior, sînt redate în ,tabelul 2. Remarcăm conţi

nutul de stibiu şi bariu care indică faza epitermală a mineralizaţieL 

remareîndu-se totodată un conţinut scăzut în ars-en şi mai ridicat în 
plumb şi zinc. 
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Localizare 

Aliniamentul 
median 

Aliniamentul 
estic 

I 
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TABELUL 2 

Conjinuturile în elemente minore ale minera!izajiei 
din pemeritnzl Stîrnic - Liscovu superior (în ppm) 

As 
I 

Ti 
I 

Mn I Cr I Ni 1 Co I Mo I Sn i Sb I Bi I Cd I V 

I 100 1 500 500 10 101 10 10 - ' 10 I - 1 50 -
1 5000 , 5000 5000 ~ ~ ~ ~ _ --"'-1 ~ ___ 

100 1000 100 10 10 10 II 10 50 u - 50 
1 50001 5000 1000 100 100 50 50 50 500 I 10 I 100 

159 

I Ba I Gaj 

500 -
5000 

500 5 

_._-----

Analist: O. Scripăţ 

2. Perimetrul Crainic. În acest perimetru , şantieru l Văliug al 
LF.L.G.S., a urmărit eu lucrări miniere ş i foraje,două fracturi, dintre 
care una : principală de cca 1000 m lungime ş i alta secundară de cca 
500 m. 

Mineralizaţia filoniană cu sulfuri compacte apare discontinuu pe 
aceste fracturi, cu lungimi de la cîţiva metri pînă la 10- 20 m ş i gro
simea me die de 0,25 m . 

Fradurile au direcţia N- S/45-85"E, uneori veIlticaJ.e sau 'chiar cu 
îndinări spre vest. 

Ca ş i la Stîrnic, filoanele sînt localizate în mi ' c2.şisturile din baza 
orizontului de gnaise migmatice. 

Mineralizaţia de la Crainic se s i tuează pe o puternică inflexiune 
a ·cristalinului în acest perimetru, unde au existat probabil fracturi vechi 
şi plane de laminan: a şisturilor, care ulterior au fost regenerate şi 

mineralizat€. 
Zona cu mineraJizaţ i i din valea Crainic se continuă spre sud, cu 

ivirile mineralizate de pe valea Crăinice l şi Văliugel, iar spre nord cu 
cele de pe cursul superior a l văii Liscov şi mai la nord cu 'cele de pe 
valea Stîrni<:. 

Caracteristic mineralizaţiilor de la Crainic este conţinutul ridicat 
în As (2,30-10,68%, in medie 40/0), care le includ la tipul de ză · că

minte de arsen. 
Componenţa mu-;.eralogică a mineralizaţi i lor de la Crainic este ară

tată în tabelu l 1. 
Dintre mineralele meta lice prezente, menţionăm în primul rînd 

asociaţi.a pir ită -mispichel , în care pirita variază între 15 ş i 85%, iar 
mispichelul între 18-30010, uneori atingind 75%. 

Se remarcă, totodată, pr ez e nţa unei galene 
blendecadmifere, determinatE: în laboratorul 
I.G.P.S.M.S. de către ehlmistul S. Popa. 

argentifere 
de analize 

şi a unei 
laser al 
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Prospe-cţiun ea electrometrică a pus în evidenţă anomalii Turam 
cu valori ale dif ere nţ e i de fază de 7-8° ş i an omalii de polarizaţi e n.atu
rală cu valori de pînă la - 100 mV (A n d r ies c u 9). 

Tot aici. s-au executat măsurători de polarizaţie provoc ată, care 
au conturat anomalii cu valori de 7--160,10 , faţă de un fond normal de 
cea 20/0, care se I corel eaz ă cu minime de rezistivitate de 300-800 Rm. 

Anomaliile se suprapun pe aliniamentul de fraduri min.eralizate 
Crainic, avînd orientarea NE-SW, ase mănătoare direcţiei structurii frac
turiior. 

3. PerîmetruI Văliugel. în perimetrul Văliugel , filonul cu sulfuri 
a fost cel'cetat >cu JucrăTi de prosp e cţiune, avînd direcţia N 7° W - N 
48° E/52-85° SE. Filonul este localizat în complexul de gnaise migma
tice, întîlnit ş i pe valea Cra inic. 

Compoziţia miner a logică a mineralizaţiilor de la Văliugel es,te re
dată în tabelul 1. 

Caracteristicile chimice ale mineralizaţiei sînt: conţinutul în arsen 
(4,2-4,4%, care o aseamănă cu cea de la Craink), conţinuturi sărace 

în plumb, cupru, zinc, pr ez enţa stibiului cu valori de pînă la 500 ppm 
ş i prezenţa spectrală a beriliului, care o asemănăcu cea de la Stîrnic. 

S-au observat variaţii mari ale aurului şi a~gintullUi pe direcţia 

filonului în funcţie de . conţinutul în arsen. O creştere a conţinutului 

în arsen duce la creşterea proporţională a conţinutului în aur şi argint. 
Aoeastă observaţia este aceeaşi pentru toate mineralizaţiile cu sulfuri 
ce apar în zona I. 

Redăm mai jos conţinuturile în elemente minore ale mineral iza
ţiei de la Văliug ,e l : Mn = 50-500 ppm ; Ti = 50-500 ppm ; Cr = 10-50 
ppm; Ni = 10-50 ppm; Co = 10-50 'Ppm; V = 10-100 ppm; 
Sb = 50-500 ppm ; Bi = 10-50 ppm: Mo = 4-10 ppm ; Sn = 10 ppm; 
Ba = 500-1000 ppm; Ga = 5 ppm. 

Încel'căriJ.e de preparare industrială prin flotaţie ş i cianurare exe
cutate de cătr e G e o r g e s cu et al. (1974) au arătat că min era lizaţia 

este de tip Cra inic, adică un minereu cu un conţinut ridica t în arsen. 
Prosp e cţiun ea geoohimică a conturat pe ogaşul Văliugel , o zo nă 

a nomală cu >conoentraţii de pînă la 1000 'ppm arsen, majoritatea între 
100-500 ppm, lungimea acestei. zone fi ind de cca 600 m pe direcţia 

N-S, iar lăţimea de oea 150 m . Pe ogaşul Zlătiraru, afluent st îng a l văii 
Bîrzava, s-au e videnţiat l1.lai multe aurreo1e de dispersie secundară, de 
dimensiuni reduse, cu conţinuturi de arsen cuprinse în general, între 
100 şi 500 ppm, întîlnindu-:se sporadic şi valori oe aUng 1000 ppm As . 

. în perimetrul Văliugel , s-a observat o suprapunere între anoma
liile de polarizaţie naturală ş i ·cele de polariz aţ ie provocată. 

Anomaliile de polarizaţie naturală, ou lungimi pînă la 1650 m , au 
valori între -200 ş i -600 m V. Pe direcţie spre nord, anomalia pre
zintă scăderi ,de intensitate pînă la valori apropiate celor de fond . 

9 Arh. LG.P.S.M.S., Bucur eş ti. 
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La .sud de ogaşul Văliugel, intre barajul Crivaia şi valea Văliugel, 
anomaliile de polarizaţi e naturdlă au lungimi pînăla 900 m , lăţimi de 
cca 350 m şi valori de la -30 m V la -50 m V în sud, a jungînd pînă 
la -450 mV în nord. 

Anomaliile de polarizaţie provocată au lungimi de cca 800 m şi 

valori de 15-300/0, faţă de lU1 fond normal de 3-50/0, şi se corel e ază 

cu minime de rezistivitate de 400-1500 Qm. Această zonă anomală ră

mîne deschisă spre nord şi sud. 
4. Perimetrul Crivaia este situat la cca 5 km sud de localitatea Vă

liug, pe valea Crivaia Mică. 
Mineralizaţia cu sulfuri este localizată în ltmgul unei Lfractmri 

importante cu direcţia N 22° E-N 34° E/50-82° W (falia Birzavei). 
Fractura este localizată in micaşisturile muscovito-biotitice cu in

tercalaţii de paragnaise biotiti-ce, în apropierea limitei geologice dintre 
'1rizontul de gnaise biotitice migmatice şi micaşisturi. 

Sub microscop s-a observat mai ales pirită şi mispiche'l, sporadic 
blendă, calcopil'ită, galenă, boulangerit, plumozit, marcasită, hematit, li
monit, gangă de cuarţ şi carbonaţi. Se remarcă şi o generaţie seoundară 

de cuarţ. 
Caracteristic acestei zone este prezenţa piritei şi subordonat a mis

pichelului şi rar a altor sulfuri. 
Prospecţiunea electrometrică a pus în evidenţă zone anomale de 

polarizaţie naturală cu lungimi de pină la 70 m şi lăţimi de CGa 50 m, 
cu valori ale potenţialului natural cuprinse între -30 şi -200 m V. 
Zonele anomale de polarizaţie provocată au lungimi ,de cca 150 m, cu 
valori de 8% pînă la 200/0, faţă de un fond normal de 4-8% şi se co
relează cu minime de reLlstivitate de 250-750 Qm, care extinde per
spectivele zonei mineralizate spre sud-vest. 

In regiune s-au executat prospecţiuni magnetometrice de către 

Ş te f ă nes cuşi D i ma 10, care au conturat citeva anomalii cu va
lori maxime de la 50 la 400 y şi minime cuprinse între -50 şi -100 Y 
în perimetrul Barna-Liscov Stîrnic, iar pe rocile peridotitice din virful 
Cuca, valori maxime de la 50 pînă la 1500 y. De asemenea, ,în perime
trul Bogatu Bătrin-Secu, s-au conturat citeva anomalii de maxim, cu 
valori cuprinse între 60 şi 300 y ş i minim de pînă la -50 y. Aceste 
maxime indică probabil prezenţa in adîncime a unor corpuri de roci 
eruptive care nu apar la zi . 

B) Zona Liscovu inferior 

Se situează la confluenţa Liscovu Mare cu valea Liscovu Mic. 
Mineralizaţia este cantonată in micaşisturi muscovito-biotitice, 

uneori cu disten, staurolit şi granaţi, ou intercalaţii dese de paragn,aise 
bioti-tioe sau gnaise cuarţo-feldspatice şi migmatite. 

10 Arh. I.G.P.S.lVI.S., Bucureşti. 

11 - c. 1971 
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Filoanele cu sulfuri a par frecvent pe fracturi longitudinale, dar şi 

pe fracturi "ac", orienta te NV -SE. 
Sub microscop s-au observat următoarele minerale ce intră în com

ponenţa min eraJ izaţiei : pirită (două generaţii), mispichel, blenJdă, cal~o

pirită, rar galenă, magnetit, hema:tit, goethit, lepiJdocrocit, S'corodit, lar 
ganga este de · cuarţ, oarbonaţi (ankerit, mang a n c -sid eroză), sericit, dorit, 
rutil ş i titanit. . 

CaracteristiC acestei mineralizaţii este pre dominanţa piritei, mispi
ohelul fiind subordoIk'lt. Uneori s-au observat conţinuturi în arsen de 
5000 ppm, 1000 'Ppm Pb şi rar 800 ppm Zn. 

Prospecţiunile electrometrice de polarizaţie naturală au conturat 
un domeniu larg ano mal de 1,3 km lungime şi 1 km lăţime , în ,cadrul 
căruia au fost puse în e videnţă 15 anomalii corelate cu maxime de ,PP 
ş i minime de rezistivi,tate. Valoarea acestor anomalii variază între 
-30 mV şi -200 mV. 

Cj Zona Bogatu Bătrîn 

In această zonă sînt cuprinse perimetrele Bogatu Bătrin şi Brea
zova, situate la cea 10 km nord de Vă1iug. 

Mineralizaţia cu sulfuri de la Bogatu Bătrîn este localizată în 
lungul unei fracturi orientată NE-SV, , conformă cu direcţia structurii 
din acest perimetru. Fractura constituie de fapt o zonă de zdrobire alcă
tuită din mai multe falii paralele sau de sprijin. 

Falia se situează la baza unui pachet de paragnaise cu biotit, în 
mkaşisturi mus·covito-biotitice + almandin, acestea avînd direcţia 

N 10"0 W-N 30° E/50-90° W. 
Structura minereului este în general hipidiomorf granulară spre 

idiomorfă, iar textura foarte variată, deosebindu-se texturi rubanate, 
masive, de impregna ţie ş i mai ales brecioase. 

Mineralele componente, ce alcătuiesc mineralizaţia sînt: ' pirtia, 
mispichelul, blenda, galena, ca1copirita, iar 'ca minerale supergene au 
fost întîlnite scoroditul, goethitul, lepidocrociltul şi melnicovitul. Ganga 
este din cuarţ, carbonaţi, minerale argiloasoe (ihlit, caolinit) şi sericit. 

După modul de prezentare al mi..'1eralizaţiei din sectorul Bogatu 
Bătrîn, s-a constatat că aceasta este consbtuită numai din pirită, sub
ordo"!1at mispichel şi cu totul sporadic, blendă · şi calcopirită. 

Ordinea de depunere a acestor minerale este: pirita I, mispiohel, 
pirita II, blenda şi galena. 

Prospecţiunea geochimică a pus în evidenţă o zonă anomală de 
ars€n cu valori de cca 1000 ppm, pe cursul mijlociu al văii Bogatu 
Bătrîn. 

Prosp e cţiunea oelectrometrică a conturat o serie de anomalii de 
polarizaţie naturală, cu valori între -20 mV şi -40 mV, de mică ex
tindere, dar care indică fracturi filoniene cu mineralizaţii de. sulfuri. 
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III. CONCLUZII 

Min eral i zaţi a este de nat ur ă mezot€rm a lă prezentind în anumite 
sectoare treceri spre faza epitermală (zonele I ş i II). 

Prez e nţa mispichelului, a blendei cadmifere, a galenei argentifere , 
a dezamestecurilor de ealcopirită în bl e ndă şi apariţia sporadică a piro
tine i, indică temperaturi de formare ce a parţin domeniului mezoterma l. 

Sulfosăruri<le de stibiu ş i earbonaţii de fier ş i mangan, a bariului 
în a na lize le spectrale, ne indică o mineralizaţie de temperatură mai jo asă, 

e pi ter mală . 

Sulfurile polimetalice prezintă acumulări în lungul unor fraduri, 
mai ales direcţionale cu structura, fracturi care de obicei înclină spre 
vest cu 60-85°. . 

Pe înclinare filoanele au fost întîlnite în forajele LF.L.G.S., pînă 
la 300 m (Bogatu Bătrîn). 

într-o primă fază, din soluţiile hidrotermale s-au depus pirita şi 

mis,pichelul, apoi blenda, calcopirita, galena şi prin răcirea soluţiilor, a 
urmat o depunere a sulfurilor de stibiu, a carbonaţilor, probabil a bari
tinei şi cuarVUlui. 

S-a remarcat că în perimetrele Văhugel şi Crainic, , conţinutul în 
arsen este ridicat (în medie 4-4,5010), ceea ce pune în discuţie valorifi
carea minereului din aceste perimetre. 

Plumbul ş i zincul marchează valori mai ridicate în zona. I cu mi-
neralizaţii, cuprul fiind subordonat şi cu valori foarte (scăzute. 

Pr eze nţa sulfurilor de stibiu este o ' caracteristică a min e ralizaţiei 
din zona I, ele nefiind întîlnite pînă aaum în oelelalte zone. Cuprul, 
plumbul ş i zincul, nu prezintă importanţă econon:ică.. .. A 

ZonE:le II ş i III au caracteristici comune, mmer a hzaţllie avmd un 
caracter mai mult piritos, subOl1donat mispichel şi foarte rar alte sulfuri. 

Minerali zaţi ile sînt generate, probabil, de corpurile banatitice as
cunse care constituie un district metalifer din cadrul provinciei con
c en tr~ţiilor as o ciaţiilor mogmatismului laramic (banatitic). 
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RECHERCHES GEOLOGIQUES COMPLEXES 
SUR LES MINERALISATIONS DE SULFURES POLYMETALLIQUES 

DE LA PARTIE SEPTENTRIONALE DES MONTS SEMENIC 

(Resume) 

Les premieres indications sur les travaux minieres de la reglOn sont celles 
de Cot t m a n n (1830) et de Hal a v a t s (1893) et plus tard celles de P 0-

pescu (1964). 
Les mineralisations de la region ont de pr ospectees par des geologues, geo

chimistes el geophysiens de 1.G.P.S.M.S. des 1967 jusqu'en 1975. Les recherches 
ont e te accompagnees des travaux miniers de prospection. D'autre part, la region 
a ete etudiee du point de vue geologique par 1.F.L.G.S., chantier Văliug, travaux 
conduits par Neg u ţ (1965-1976). 

Les schistes cristallins qui forment le soubassement de la region sont re
presentes par des formations de la serie de Sebeş-Lotru et les auteurs si.gnalent, 
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pour la premiere fois dans cette n§gion, dans la partie NW, des schistes epimeta
morphiques voisins de la serie de Miniş. 

L'âge des schistes cristallins auxquels s'asso1::ient les granitoldes de Poneasca 
est considere par S a v u (1973) comme appartenant au Dalslandien (Precam
brien moyen). 

Selon le meme auteur, les schis1.escristallins des Monts Semenic ont ete 
engendres par des proces sus du metamorphisme progressif de type barrowien, en 
separa-nt plusieurs 7.ones metamorphiques. 

Dans la region etudiee par nous, nous n'avons pu observer que les zones 
a staurolite-distene, almandin, biotite. 

Les schistes cristallins mesometamorphiques de la serie de Sebeş-Lotru, 

representent le soubassement geologique ou ont ete oantonnees les mineralisations 
de sulfures polymetalliques et auriferes. 

Ces schistes contiennent un nombre varie de types de micaschistes, de pa
ragneiss, de gneiss quartzo-feldspathiques, orthogneiss, de quartzites, de schistes 
quartzitiques, d'amphibolites, de migmalites et de pegmatites, auxquels s'ajoutent 
des roches diaphthoritiques qui constituent un complexe de micaschistes musco
vi to-biotitiques â staurolite et distime. 

Le magmatisme precambrien est represente par des microgranites et par 
des granodiorites-porphyres, par des granites, par des granodiorites et par des 
diorites quartzW~res, formant le pluton granitolde de Poneasca, situe dans le sud 
de la region. 

Quelques petits affleurements d'andesites â amphiboles et lamprophyres re
presentent le magmatisme banatitique. 

Des depats sedimentaires carboniferes, permiens, liasiques, barremiens-a:,>
tiens, tortoniens et quaternaires forment le cadre ouest et nord du cristallin de 
la region. 

La tectonique est marquee par l'orieniation de la structure, en general, 
vers NE-SW, derivant de cette direction dans le nord-ouest de la region (aux 
env,irons de Reşiţa et de Ţerovei), ou la direction de la structure est presque 
orientee vers E-W, finissant perisynclinal, tout comme au sud, ou la structure 
se courbe en arc autour de la terminaison septentrionale du pluton de granitoides 
de Poneasc:l. 

Dans la partie nord-est de la region, on a remarque le brachisynclinal de 
Barna-Groposu, oriente vers NE-SW, prolonge immediatement vers l'ouest par l'anti
clinal a meme nom. Les plis sont d'habitude deverses vers SE, dus probablement 
ii des poussees qui se sont produites â l'ouest et au nord-ouest. 

L'inclinaj,son des schistes cristallins est orientee vers l 'ouest et le sud-ouest 
a valeurs de 30-65°. 

Comme une caracteristique â part de la structure generale c'est l'jnflexion 
du cristallin dans les perimetres de Liscov et de Crainic ou en effet apparaissent 
egalement les mineralisations les plus frequentes. 

Toute la region s'abaisse vers le sud-ouest avec presque 35°. 
La tectonique rupturale est dominee par la faille regionale Bîrzava, ayant 

une longueur depassant 10 km et orientee vers N-S. De cette f.aille se separent 
des alignements de fractures a mineralisations, comme : Văliugel-Crainic-Liscovul 
superieur-Stîrnic, dans le compartiment ouest de la faille de Birzava et la frac
ture de Bogatu Bătrîn dans celui est. 
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Ces f ractures sont du type "haU" direetionnelles a structure, mais ont ete 
aussi observees des fr actures du type "aigv.ille" il direction NW -SE, qui decroche 
la faille regionale. A l'exception du systeme E-W, les fr actures du type "aigllille" 
p resentent des accumulations de sulfures et auriferes toute leul' longueur. 

Des f ractures importantes, longitudinales, dont l'orientation est NE-SW, sont 
les failles inverses Riul Alb-vallee du Satului et Cuptoare-vallee du Mei ţ ului, 

de la partie nord-auest de la region. 
D'apres les condit ions geostructurales, la distr ibution et les caracteristiques 

paragenetiques, les mineralisations ont ete encadrees il trois zones. 
Ces zones sont; Stirnic-Liscavul superieur-Crainic-Văliugel-CTivaia 

(zone I), Liscovul inferieur (zone II) et Bogatu Bătrîn (zone III). 
Dans le cadre de ces zones, les recherches geologiques, geochimiques et 

electrometriques, ainsi que les travaux miniers ont mis en evidence des aligne
ments de fractures a mineralisations observes grâce il une superposition d'anoma
lies geochimiques de As, d'anomalies de polarisation naturele et provoquee, des 
n§sistiv.ites ou Turam. 

Les resultats de ces recherches complexes ont demontres que dans le peri
metre Stîrn1c ont ete separes trois alignements de fractures filonniennes il sulfures 
et auriferes, il Crainic, deux alignements principaux et il Văliugel, un alignement. 
Dans le pelimetre de Liscovul inferieur, apparaissent .plusieurs affleurements il 
fractures de petite ampleur mais frequentes et il Bogatu Bătrîn et il Criv;aia, des 
~ractures importantes a mineralisations qui constituent il present l'objet des ex
plorations geologiques. 

Toutes ces fractures sont. bien mises en evidences par les travaux de pros
pection ou ,par les anomalies geochimiques el electrometriques. 

La mineralisation est constituee surtout de pyrite et de mispickel auriferes, 
auxquels s'ajoutent sporadiquement et sans importance economique, de blende 
de galene, de chalcopyrite, de sti bine, de berthierite et de minerais secondaires, 
comme; covellite, chalcosine, marcassite, melnicovite. 

Parmi les minerais supergenes apparaissent scorodite, hematite, lepidocrocite, 
malachite,azurite et hydroxydes de Mn. La gangue est formee de quartz, caJcite, 
siderose, ankerite, rhodochrosite, sericte, muscovite, chlorite, kaoJi,nite, illite, apa
ti te, ru tile. 

La structure de la mineralisation est hipidiomorphe granulaire jusqu'il idio
morphe granula ire, et la texture massive, rubanee d'impregnations ou frequem
ment brechieuse. 

La succession de dep6t des minerais melalliques indiquent deux phases de 
mineralisation; une mezothermale, aulre epithermale, il la suite du refroidisse
ment des solutions de la premi~'re phase. Ainsi, on a rencontre une mineralisation 
epilhermale il. St irnic et Văli ugel, caracterisee par la p resence des sulfures d'anti
moni te, des carbonates de rer et de mang.anese. Le baryum identifie spectral, 
denoterait l'existence de la barytine. 

La phase mesothermale est soulignee par la presence du mispickel, de la 
pyrrhotine, de la blende cadmifere, de la galene argentifere et des exsolutions de 
chalcopyrite en blende. 

Caracteristique aux mineralisations de Văliug et surtout pour la zone I est 
le contenu eleve en As (en moyenne 4-4,5%), du au mispichel, parfois en pour-
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centages tres eleves, qui rend difficile l'exploitation economique du minerai et 
entrave l'extraction du met.al precieux de ce type de minerai a arsenic. La situa
tion n'est pas la meme pour la mineralisation du perimetre de Bogatu Băt rî n. 

L'accroissement du contenu en or et en argent est directement proportionnel 
avec l'accroissement du contenu en As, et dans les perimetres ou. le mispickel 
est subo-rdonne a la pyrite aurifere (Bogntu Bătrîn, Liscovu inferieur), le contenu 
en As etant negligeable. 

Toujours comme caractcristique de la mineralisation de Văliu g est la pre
sence de Sb dans le perimetre de Stirnic, Văliug-Crivnia. 

Les mineralisations auro-argentiferes sont engendrees probablement des cor-ps 
banatiLiques cacIH~s, fait qui pourrait etre deduire des resultats de la prospection 
magnetometrique. Les mineralisations se situent dans un district metallogenet.ique 
ii sulfures polymetalliques et auriferes du cadre de la province banatitique. 

Rappelons aussi que la prospection geochimique a mis en evidence des ano
malies geochimiques a valeurs depassant 3000 ppm Ni, sur les serpentinites de 
Cuca qui peuvent etre une nouvelle zone de perspective pour Ni. 

EXFLICATION DE LA PLANCI-IE 

Carte geologique de la region de Văliug, Monts Semenic de nord. 
Formations sedimentaires. Quarternaire: 1. alluvions. Neogene: 2, marnes ver
dâtres, microconglomerats. Cretace; 3, calcaires de Plopa (recifaux). Jurassique; 
4, conglomerats, gres siliceux a charbons. Paleozoique. Permien inferieur : 5, conglo
merats, gres et argiles rouges. Carbonifere superieur: 6, gres et conglomerats a 
charbons. Formations metamorphiques. Precambrien moyen. Schistes epimetamor
phiques; 7, schistes quartzito-biotitiques ± sericite, phylHtes, schistes seridto-bio
tiliques. Schistes mezl)metamorphiques. Serie de Sebeş-Lotru : 8, diaphtorites (mica
schistes et gneiss a chlorite) ; 9, gneiss quartzo-feldspathiques biotitiques ; 10, gneiss 
quartzo-feldspathiques muscovito-biotitiques; 11, par.agneiss biotito-mus·covitiques; 
12, migmatites ocularies; 13, pegmatites; 14, micaschistes muscovito-biotitiques ± 
staurolite ± disthene (complexe des micaschistes a staurolite ±disthene). Forma
tions eruptives. Paleogene: 15, andesites a amphiboles. Paleozoi:que : 16, perido
tites partiellement serpentinisees. P recambrien : 17, porphyres granitiques; 18, gra
nites gneissiques ; 19, granodiorites a biotite (granitoides de' type Poneasca) ; 20, li
mite normale ; 21, limite de transgression; 22, faille normale; 23, faille inverse; 
24, anticlinal normal; 25, anticlinal deverse; 26, synclinal normal; 27, synclinal 

deverse; 28, position de couche; 29, position de la coupe geologique. 
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2. zAcAMINTE 

BAUXITELE DE LA OHABA-PONOR 
(ZONA PUI - JUDEŢUL HUNEDOARA) 1 

DE 

ALEXANDRU STILLA 2 

Abstract 

T h e O h a b a - P o nor Bau x i t e s (P u i Z o n e - H u n e d o a r ·a D i s
t r i c t). Severai investigations (geological prospections, explovations, geological and 
geophysical researches) led to the knowledge of the stratigraphk position, the 
petrographic and chemical constitution, the origin of the material ,and the genesis 
of bauxites in the Pui zone, resulting in the outlining of the Ohaba-Ponor deposits. 
The bauxite accumulations in the Pui zone are encompassed 'at the AIbi.an Ievel 
s. 1., overlying limestones among which the most recent ones are from the Lower 
Aptian and underlying the formations of the basis of the Upper Cretaceous se
quence. The petrographical andchemical constitution as wellas the genesis of 
the aluminous deposit point to the presence of a siliceous, detrito-chemioal, allochtho
nous bauxite of the Carstic type and with an areal development. Within the 
Ohaba-Ponor siliceous bauxite deposit, the geological works delimited severai 
lenses, grouped into a south-eastern and a north-western area, containing reserve 
amounts of aluminous rocks which can falI under the industrial economic cir
culation. 

In vederea acoperirii necesităţilor, mereu în creştere, de materii 
prime ale industriei româneşti în continuă dezvoltare, cerce tării geolo
gice îi revine sarcina, deosebit de importantă, de mobilizare la maximum 

1 Predată la 26 februarie 1977, acceptată pentru publicare la 3 iunie 1977, 
comunicată în şedinţa din 21 decembrie 1976. 

2 Intreprinderea Geologică de Prospecţiuni pentru Substanţe Minerale Solide, 
str. Caransebeş nr. 1, R - 78344, Bucureşti. 
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a resurselor de care dispune subsolul ţării noastre. Industria a luminiului, 
cea mai tînără ramură a siderurgiei, reclamă extinderea bazei de ma
terii prime, investig.m>ea posibilităţilor de folosire a tuturor resurselor 
potenţiale. In această idee, incepînd cu anul 1965, au fost întreprinse 
susţinute 1ucrări de cerC€tal'e geolgoică pentru conturare.a c antit ativă ş i 

calitativă a acumu lărilor de :roci bauxitice cantonate pe calc.arel-e mezo
wice din partea de sud-·vest a munţilor S.ebeş. 

Prosp e cţiunile geologice au detaliat coloana stratigrafică a depo
zitelor din H:giune şi au indicat s·ectoarele de perspectivă, iar lucrările 
de explorar-;:: , începute în anul 1967 în urma rezultatelor obţinut.e de 
prospecţiunea geologică, au conturat .acu mul ările de miner-eu de alu
miniu şi au permis ca1culan~a unor c antită ţi de rezerve apreciate drept 
suficiente pentru începerea valorificării industriale a zăcămîntului de 
roci bauxit ice de la Ohaba-Ponor. 

A) Cadrul geologic 

Domeniul sedimentar, în succesiunea căruia se cunosc rocile bau
xitice care formează zăcămîntul de la Ohaba-Ponor, se dezvoltă în mar
ginea sud -v -estică a masivului Sebeş, ansamblul formaţiunilor alcătuind 

o unitate denumită "zona Pui" (3 t i Il a, 1972). Alături de zonele se
dimentare Reşiţa, Şopot, Rusca, Vînturariţa şi Gura :Văii, zona Pui par
ticipă la alcătuiH::a domeniului getic din Cal'paţii Meridionali. 

Cerc etăr i geologioe privind sedimentarul din partea de sud-vest a 
munţilor Sebeş, SE cunosc de multă vreme, primele informaţii, datorate 
lui B e uda n t, Bou e, Pa 'r t s c h , A -c k IT e J.', S tur ek. (irde M a
m u 1 ea, 1953), datînd încă din prima parrte a sec01ului al XIX-lea. 
Prima orizontare notab i lă a formaţiunilor sedimentare din zonă se da
torează lui N o P c s a jr. (1905) care, în urma a rrwneroase cercetări cu 
caracter geologic şi paleontologic, întocmeşt-e hart.a regiunii Deva
Rusc.a-P - et roşani. In ceea c<~ priveşte roci~e bauxitioe, N o pc s a re
marcă, în neregularitătile de pe supraf.aţa erodată a carcarelor, prezenţa 
unor "pungi de argile roşii". 

La u fer (1925) aduce ' contribuţii importante l.a - cunoaşterea geo
logică a r egiw1ii şi socot€ şt e fo r maţiunea b a uxitiferă 'c.a reprezentînd 
" ... îngrămădiri mici de terra-rosa ... " iar gresiile roşii (sincrone aces
tora - n.n.) ca avînd "o colo r aţie roşcată d.atorată conţinutului în terra
rosa al substratului". 

Ca rezultat a l lucrărilor întreprinse de-a lunguJ mai multor ani, 
Ma m u 1 e a (1953) publică o hartă a regiunii Sinpetru-Pui, succesiunea 
stratigrafică descrisă cuprinzînd, peste şisturile cristaline ale fundamen
tului, depozite liasice, doggeriene, callovian-exfordiene, kimmeridgiene, 
tithonic.e, barremian-apţiene, cenomaniene , turoniene, senoniene şi ter
ţiare. Intre calcarele recifale jurasice (în facies ,de Stramberg) şi cele 
cretacioe (în facies urgonian), Ma m u 1 e a interpune o succeshme de 
argile, gn,sii roşii şi roci bauxitioe pe care le socoteşte de vîrstă v.alan
ginian-hauteriviană, dar paraleli zarea poziţiei strc.tigrafice a rocilor bau-
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xitice din zona Pui cu cea a bauxitelor din Pădurea Craiului s-a dovedit 
ca fiind inconformă cu realitatea de către cercetările ulterioare. 

Contribuţii la elucidarea succesiunii stratigrafice de amănunt şi 

a poziţiei structurale a zonei Pui ş i a bazinului Haţeg, sînt aduse prin 
cercetările mai recente întreprinse d.e către Sti Il a (1967, 1972), 
Bol dor, Sti Il a (1967), Sti Il a, L u ţ ă (1968), Sti 11 a, D r a g a s
tan, Dumitru (1968, 1972), Papiu et al. (1970 a, b), Pop, Neagu, 
Szasz (1972), Pop (1971), Pop, Szasz (1973 a, b) etc. 

Succesiunea stratigr.:'lfică a formaţiunilor din zona Pui cuprinde 
(dispuşi peste şisturile cristaline ale "seriei de Sebeş" din fundamentul 
regiunii) termeni grupaţi în mai multe cicluri sedimentare, după cum 
urmează: ciclul permian inferior, cidul jurasic-cretacic inferior, ciclul 
albian s.l., ciclurilecret-adc superioare. 

Ciclul permian inferior. Formaţiunile permian inferioare sînt re
prezentate prin conglomerate grosiere roşii, cu elem€nte rulat-e sau 
subangulare, caracterul grosier al depozitului diminuîndu-se pe verti
cală pînă a ajunge la gresii grosiere. Matricea depozitului, grezoasă-slab 
argiloasă, este de culoare roşu-vişiniu. 

Vîrsta p e rmian-inferioară a gresiilor şi conglomeratelor roşii-vio
lacee, can: reprezintă formaţiunea de molasă hercinică, se acordă 

(S t i Il a, L u ţ ii, 1968, Sti Il a, 1968) pe co:nsiderente litologice, strati
grafice şi paleontologice. 

Ciclul jumsic-cretacic inferior. Termenii care intră în componenţa 
acestui ciclu au, la început, un caracter detritic, tot mai fin pe verti
cală şi, odată cu adîncirea bazinului marin li'1 care aveau loc proces-ele 
de sedimentare, devenind cdllcaroşi. 

Din Jurasicul superi.or, momentul de maximă adîncime a dome
niului marin, sedimentarea, în continuare calcaroasă, îmbr.acă faciesur i 

recifale pentru ca, la sfîrşitul ciclului, să consemnăm exondarea regiunii. 
Liasicul este reprezentat prin conglomerate şi gresii cuarţoase, ce

nuşii-albicioase, dezvoltate în facies de Gresten. Doggerul cuprinde gres ii 
calcaroase spatice (Bajocian-Bathonian), calcare grezoase spatice cu con
creţiuni de silice (Callovian inferior), urmate de gresii ca}P--aroase gtl.auco
nitice (Callovian mediu) şi marnocalcare cenuşii. şi calcare fine, gălbui 

(Callovian superior-Oxfordian inferior). Jurasicul superior este repre
zentat prin formaţiuni calc.aroase dezvoltate în două faciesuri : unul de 
adincime, cu calcare cu tentă roz, fine, avînd ' concreţi uni stratiforme de 
silice, altul recifal, cuprinzînd calcare masive. Neocomianul şi Barremian
Apţianul inferior se dezvoltă într-un fac ies de calcare recifale, similar 
c€lui din Malm. . 

Datarea termenilor ciclului jurasic-cretacic inferior s-a realizat cu 
argumente paleontologice, stratigrafioe şi faciale, prin cercetări, în ma
joritate, destul de recente {L a u fer, 1923, Ma m u 1 ea, 1953, Sti 11 a, 
1967, Stilla, Dragastan, Dumitiru, 1968, 1972). . 
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Ciclul albian 5.1. După Bedoulian, ultimul termen al ciclului ju
rasic-cretacic inferior, regiunea se exondează şi , supuse agenţilor externi, 
masele de calcare sînt destul de puternic modelate într-un timp apreciat 
drept Gargasian. In formele negative ale paleocarstului gargasian, ou () 
dezvoltare areală discontinuă, l e nticulară, se acumulează ,depozite de
trito-chimice, cuprinzînd bauxite, argile şi roci detritice roşii care re
prezintă acumulări alochtone (8 t i Il a, 1965 3), Pa p i u et al. (1967, 
1970 b) . 

Vîrsta formaţiunilor detrito-chimice din zona Pui se apreciază pe 
baza poziţiei lor stratigrafi02. Repauzînd peste calcarele recifale ale 
Malm-Cretacicului inferior sau pe cele eu benzi de silice ale Malmului, 
rocile bauxitice au întotde.aun.a, în acoperiş, form aţ iunil e grosiere, trans
gresive, ale baze i Cretacicului superior, timpul lor de formare fiind 
post-Apţian-ante- Vraconian, Albian 5.1. Este de remarcat faptul că în 
zona Reşiţa , cu care zona Pui are evidente echivo.lenţeîn evoluţia struc
turală, la un nivel, de as€menea post-Apţian superior se cunosc, în sec
torul Gîrnic, acumulări, fără importanţă economică, de argile caoli
no,ase, rezuJtate, ca ş i rocile bauxitioe, tot în urma unor procese de se
dimentau:e chimică. 

Printre componentele detritice care iau 'parte k1 alcătuirea forma
ţiunii detrito-chimice aLbiene din zona Pui se deosebesc, alături de 1'0-

cile bauxitice, argile fero-bauxitice, argile roşii, gresii grosiere roşii

vi ş inii, microconglomerate, gresii cu ciment bauxitic ,etc, 
Grosimea ş i dezvoltarea ar€:ală a acu mulă r ilor detrito-chimice sînt, 

în ' condiţiile unui relief postapţian inferior influenţat de relieful con
temporan, factori puternk variaJbili. 

Ciclurile cretacic-superioare . Depozitele ciclurilor cretacic superioare 
reprezintă ultimele acumulări sedimentare ale ariei geosinclinale Pui. 

In suocesiunea cretacic superioară a zonei Pui se pot identifica mai 
multe cicluri sedimentare individualizate prin discoI'ldanţe şi transgre
siuni cauzate de manifestările fazelor orogene cretacic-superioare. In 
alcătuirea ddurilorsedimentare se consemnează o sucoesiune granulo
metrică în care termenii grosieri, dispuşi în bază, sînt uI'lmaţi pe verti
cală de componente tot mai fine, pînă la pelitice. 

Primul ciclu sedimentar cretacic-sU'perior debutează din Cenoma
nian (posibil încă din Vraconian) şi se extinde pînă în 'part€a medie a 
Turonianului mediu. Un al :doilea ciclu cuprinde intervalul stratigrafic 
dintre partea superioară a Turonianului mediu şi Coniacianul inferior. 
Intre Coniacianul mediu şi 8antonianul superior se notează al treilea 
ciclu sedimentar cretacic-superior, urmat, în continuare de alte cicluri 
sedimentare în intervalele Campanian-Maastriohtian bazal, Maastrich
tian inferioir şi Maastri'chtian superior. 

Incadrarea stratigrafică a termenilor cretadc-superiori din zona 
Pui a constituit obiectiv de investigare pentru majoritatea oercetătorilor 
regiunii. Elemente diagnostice paleontologice sînt ou prinse în lucrările 

3 Arh. M.M,P.G., Bucureşti. 
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lui Ac k ner (1850), Hal a v.a t s (1897), N o p 'c s a (1899-1905), 
(1965),\ Tomes 'cu (1965)5, Draghindă, Mihalache 1963)6, 
cărora autorii separă şi încadr eaz ă stratigrafic o serie de termeni sau 
-coinplexe litologice. 

Cele mai recente contribuţii la elucidarea succesiunilor cre taci c
superioare din zon.a Pui sînt ,cuprinse în ceroetările întreprinse de Lup u 
(1965)'\ Tomescu (1965)5, Draghindă, Mi:halache (1963)G, 
Sti Il a (1965-1968) 7, P o p (1971), Sti Il a €t al. (1971) 8, P o p, 
S z a s z (1973 a, b), D .i n că, Toc o r j e s cu, Sti Il a (1972), P o p, 
Neagu, Szasz (1972), Szasz (1974,1976) etc. 

In ansamblu, pest·e depozitele jurasice şi cretacic-inferioar.e, uneori 
<:hiar peste soclul cristalin, suocesiunea netacic-superioară din zonă cu
[,rinde (S t i 11 a et al., 1971 9, P o p, Nea g u, S z as z, 1972) un com
plex grezo-conglomeratic Vraconian-Cenomanian inferior, urmat d-= 
complexele mamos şi grezos-argilos al Cenomanianului mediu şi su
perior-Turonianului inferior; Turonianului superior îi sînt repartizate 
pachetele de gresii grosiere de tip MăgiUra şi Livadea (L a u fer, 1925), 
Coniacianului inferior îi revin gresii argiloase cu .sf.erosiderite, Conia
-cianul mediu-superior cuprinde pachetul gresiilor de Fize şt i (L a u fer, 
1925), formaţiuni de fliş sînt larg dezvoltate în intervalul Campanian, 
-conglomerate cu Actaeonella sînt repartizate Maastrichti.anului inferior, 
1VIaastrichtianului superior fiindu-i încadrate "stratele de Sîn petru" cu 
dinosaurieni. 

După acumular·ea depozitelorcretadc-superioare, sedimentarea 
geosinclinală a zonei Pui se în·cheie şi, în continuare, pe o parte a teri
toriului aflat în disouţie evoluează depresiunea tardegeosinclin.ală Haţeg 

(S t i Il a, 1972). 
In imaginea strucburaJă a teritoriilor din partea de sud-vest a 

munţilor Sebeş se pot recunoaşte rezultatele acţiunilor mai multor cicluri 
()rogenioe {prebaikalian, baikalian, ca:ledonian, hercinic şi alpin). 

Succesiunea mezozoică a zonei Pui, poartă amprenta manifestărilor 
Qrogene alpine din fazele chimerică nouă, mezocretacică (.austrică), me
diteraneeană, subhercinică şi laramică, efectele acestora materializîndu-se 
prin discordanţe stratigrafioe, discontinuităţi în sedimentare, elemente 
plicative şi rupturale de mai mică sau mai mare amploare. 

B) Poziţia stratigrafică a acumuliirilor de bauxite 

bformaţii despre rodle bauxitice din zona Pui se găsesc consem
Date încă din cele mai vechi lucrări privind alcătuirea g ,e ologică a re
gi'Ullii din sud-vestul munţilor Sebeş. 

t,-G Arh. M.M.P.G., Bucureşti. 
7 Op. cit., pct. 3. 
8 Arh. M.M.P.G., Bucureşti. 
9 Op.<::it., pct. 8. 
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. Halavats (1897), Nopcsa (1909), Laufer (1925) socotesc 
roclle bauxitice ca reprezeentînd acumulări, fără import o. nţă, de terra
l'osa formate pe seama subasmentului calcaros. 

Ma m u 1 e a (1953) co ns ideră complexul cu bauxite, argile şi roci 
delritioe roşii ca reprezentînd formaţiuni reziduale valanginian-hauteri
viene, de puse în cavităţile reliefului 'carstic de pe ea.lc.arele jurasice (de 
tip Stramberg) ş i urmate, transgresiv, de calcarele masive, de as,emeneea 
recifale (în facies urgonian) barremiene. Incadrarea stratigrafică .a depo
zitelor detrito-chimic,e într-un timp post-jurasic-cmtebarremian şi para
le1izarea poziţiei acestora cu a bauxitelor din Pădurea Craiului a fost 
ipoteza în care s-au întreprins lucrări mini€re uşoare pe unele dintre 
lentilele aflorînd în imprejurimile localităţii Ohaba-Ponar. Rezervele 
conturat€ în UrIna acestor lucrări au condus la concluzia că rodle bau
xitic€ din regiune, acumulate pe relieful calcarelor tithonice (A 1 b u, 
1958) JO, nu reprezintă un zăcămînt important în ceea ce priveşte eanti
tatea de substanţă minerc,lă utilă conţinută. De altfel, în aoee.aşi ipoteză 

a plasării roci:lo:r bauxitice între calearele de tip Stramberg şi cele de 
tip urgonian, B l' î n z Ci n (1953)11, execută puţuri şi derocări în diverse 
sectoare ale zonei, lucrări soldate însă, cu rezultate neconcludente. 

Prin prospecţiunile de suprafaţă pe care le-am întreprins în re-o 
giune, înCepînd cu anul 1965, a rezultat că poziţia stratigrafică a com
plexului detrito-,chimic est,e alta decit ceaconsiJderată în 'cursul lucră

rilor miniere anterioare, fiind conformă cu încadrare.a straiigrafică su
gerată de Pat l' u 1 i u s (fide M u r g c a nu, Pat r u 1 i 'Il s, 1960). Faptul 
că aflorimentele de roci detrito-chimice repauzează atît peste calc.arele 
cu benzi de silke sau recifale ale Malmului cît şi pe cak.arele recifale 
ale Cretacicului inferior (S t i Il a, 1967) ş i sînt acoperite de formaţiu

nile detritice ale baz,ei succesiUl1ii cretacic-superioare din zonă, a permis 
incadrarea .complexului de depozite conţinînd bauxitele silicioase într-un 
timp postapţian-antevraconian, albian s.l. 

Heconsiderarea vîrstei 'co,mplexu1ui detrito-chimic cu roci bauxitice 
Ci deschis perspective favorabile în ceea ce priveşte ,conturarea extin-· 
derii areale reale a lentilelor de bauxite care aflorează în regiune, posibi
litatea de a se putea identifica noi acumulări interesante economic pe sub 
formaţiunile cretacic-superioare. In această situaţie, lucrările de explorare, 
întreprinse începînd cu anul 1967, au verificat ca fiind reală încadrarea 
stratigrafică postapţian-antevraconiană a complexului cu roci bauxitice 
din regiunea Ohaba-Ponor şi au obţinut rezultate pozitive, conturînd 
cantităţ i apr€ciabiJ.e de rezerve. 

Elucidarea alcătuirii chimice şi mineralogice, precum şi conside
raţii asupra genezei rodlar bauxitice albiene din zăcămîntul Ohaba-· 
Ponor se datoresc, în principal, laborioasdor cercetări întreprinse de 
Papiu et al. (1967, 1970 a, b). 

Conduse de că.tre geologii T î r n o vea n u, M i k 1 o s, lucrăril e 

miniere (puţuri) şi de foraj eare au explorat formaţiunile albiene din 

10," 1 Arh. M.M.P.G., Bucureşti. 
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regiunea Oh-aba-Ponor au dus la determinarea (Ja cot ă) 12, 13 unor 
acumulări importante de roci bauxiticecu indici calitativi buni, suscep
tibile a intra în circuitul economiic, 

C) Di:o;h'ibuţi a şi condiţiile de zăcămînt a lentilelor de bauxite 

Con diţi i l e genetice în 'care s-au acumulat depozitele componente 
ale complexului detrito-chimic determină, în mare măsură, forma lor 
de z8.că.mînt şi răspîndirea în spaţiu. Acumulat în formele negative ale 
reliefului po stapţ.ia n , bauxitelor fiindu-le asociate suite pelitice, areni
tice sau ruditice care le impurifică , complexul detrito-chimic an~ o dez
voltare l enticula ră ,d isc ontinuă . Reprez€TFtînd un tip de "hauxite car
stice" (de W ei s se, 1963), acumulările allitioe albiene din zona Pui 
sînt caracterizate prin dezvoltare relativ mare în suprafaţă. 

Cantonate pe c8.lcare1e Malm-Cretacicului inferior, rocile bauxitice 
au, în succesiunea stratigrafică normală, în acoperiş, depozitele detritice 
vl'aconian-cenomaniene din baza ciclurilor sedimentare cre-tacic-su
perioare. 

Concomitent cu lucrările de explorare, în regiunea Ohaba-Ponor 
s-au întreprins investigaţii geofizice avînd drept scop .punerea la punct 
d unei metode menită a faeilita lucrările miniere şi de foraj, prin loca
lizarea lentilelor de roci bauxitice pe sub pătura acoperitoare a depozi
tdor vral:onian-cenomaniene. 

Plecînd de la premiza că fenomenele de polarizaţie provoc.ată se 
datoresc pr ,eze nţei materialelor argiloase în masa depozitrului allitic, 
V î j.ci ,e a şi Seu pin (1969) 14, execută cercdări de electrometrie prin 
metoda polarizaţiei provocate. Autorii apreciază că, în determinările de 
laborator, se poate ev idenţia o creşter e notabilă a factorului de încărcare 
pentru bauxite (valoare intre 2,3 şi 5,30f0) 5:n raport cu oeI al gresiilor 
din aco peri ş şi culcuş (sub 10/0). In sectoarele p2care s-au determinat 
potenţialul ş i r€zistiviiatea provocată au fost întocmite hărţi ale ano
maliei l[la. conturîndu-se zone anomale cu amplitudini uneori mai mari 
de 50f0 . Lucrăril e miniere care au investigat, în cadrul perimetrelor de 
€xplorano şi cOYltureJe anomale identificate geoelectric, s-au soldat cu 
rezultate diferite de cde scontate. Astfel, în sectorul Vrateca, puţuril e 

săpate în interiorul conturului de maximă anomalie n-au întilnit roc.(1 
aluminoasă, iar în sectorul Murgoi, lucrăril e de explorare au arătat că 

distribuţia grosimilor de bauxită interceptate este difer~tă de a lura 
curbelor izoanomale, bauxite cu grosimi import.ante rămînînd in afara 
cîmpului anomal, în timp ce, în int.eriorul conturelor izoanomale unele 
lucrări de explorare n-ăU interceptat substanţa miner a lă utilă . Cauza 
neconcordantei dinttl'e rezultatele investigaţiei geo·eledrioe şi a cevei de 

12-14 Arh. M.M.P.G., Bucureşti. 
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explorare trebuie căutată, probabil, în alcătuirea neomogenă a comple
xului cu roci bauxitice în care, după cum am văzut, particiJpă în pro
porţii variabile şi în relaţii de intimă îndinţare facială, termeni petro
g;rafici diferiţi (bauxite, argile bauxitice, gresii argiloase etc.). 

Rezultate notabile obţin, folosind seismica ,de înaltă frecvenţă 

S p în o c h e şi C ris te a (1969, 1971) 15, 16. Cercetările întreprinse în 
sectoarele Murgoi, Ohaba, Comarnice, Prelucile, Drăgăm~şti, Jigore.asa 
etc., au urmărit descifrarea alurei paleoreliefuluicarstic în ale cărui de
presiuni, după cum au verificat lucrările de explorare geologică, se 10-
ealizează acumulările de bauxite. Unda frontală,corespunzătoare relie
fului acoperit al calcarelor din subasment, a fost înregistrată pe toate 
profilele executate şi prelucrarea datelor obţinute a condus la concluzii 
{'are concordă relativ bine cu reo.litatea geologică. Se apreciază că sem
nale geofizice se obţin şi de la suprafaţa corpurilor de bauxită dar 
acestea nu pot fi d€scifrate şi depistate 'pe înregistrări ca urmare a 
grosimilor reduse a paohetelor sedimentare. Rezultatul principal al ana
lizării înregistI'ărilor geofizice obţinute pe profile înseriate este repre
zentarea paleoc.arstului îngropat sub depozitele albiene s.l. şi vraco
nian-cenomaniene, conturindu-se, astfel, sectoarele eare au avut cele mai 
favorabile condiţii pentru a-cumularea depozitelor bauxitice, acest fapt 
aducînd un ajutor preţios in orientarea lucrărilor de explorare geologică 

Funcţie de diferenţele de altitudine ale paleocarstului apţian-su

perior, grosimile diferitelor lentile din complexul detrito~chimic variază 

în limite destu'l de largi. 

Cea mai. mare densitate şi dezvoltare a lentllelor de roci bauxitice 
se consemnează în perimetrul Ohaba Ponor - valea Fizeşti - Cioclo
vina - valea Streiului, unde, condiţionate de configuraţia paleocarstului 
cretacic-inferior, s-au conturat (J a -c o t ă €t aL, 1970, 1971) 17, două sec
toare (sud-w~stic şi nord-vestic) grupînd, fiecare, mai multe lentile de 
roci bauxitice. 

AJte apariţii de depozite detrito-chimice cu bauxite seconsemneaze"t 
Îrecvent de-a lungul contactului de transgresiune dintre depozitele gro
siere ale bazei Cretacicului superior şi calc are le Malm-Cretacicului in
ferior, în sectoarele Stînghiş-Priporu, Preluci, Runcuri-Izvoreni, valea 
Vrateca, Vîrful Căpriol'i-Comarnic, Jigoreasa, Valea Dreptului etc. 
unele dintre aceste p~'ezel1ţe ale rocilm albiene din zonă reprezintă, ca 
în cazul 'Celor de pe platoul calcaros din stînga văii Streiului, resturile 
unOT lentile, posibil avînd iniţial o dezvoltare apreciabilă dar intens afec
tate de eroziunea ouaternară care, după 'Ce le-a descopertat de sub de
pozite]e cretacic-superioare, le-a degradat pînă la a le reduce la dimen
siunile unor cuiburi cantonate pe relieful carstic. 

15, 16 Arh. M.M.P.G., Bucureşti. 
17 Op.cit .. pct. 12. 
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D) Descrierea petrografică şi compoziţia mineralogică 

a complexelor bauxitice 

177 

După cum am văzut, în alcătuirea complexului detrito-chimic albian 
S.l. intră, ca principale tipuri litologice, bauxitele, argilele roşii şi com
ponentele detritice reprezentate prin gresii şi microconglomerat€. 

Incercînd să tipizeZE: succesiunea diverşilor tRrmeni care alcătuiesc 
complexul albian al zonei Pui, Pa p i u et al. (1970 a, b) separă, in 
sedorul Comarnic: orizontul argilo-detr1hc, bazal; orizontul bauxitic, 
median; orizontul argilo-detritic, superior; orizontul gresiilor şi micro
conglomeratelor cu ciment hematitic dar, însăşi autorii recunoscînd că 

frecventele anomalii fac dificilă o generaliza:::e. Intr-adevăr, adeseori, se 
întîlnesc intwcalaţii de argile în orrizontul bauxihc median, lipsesc ori
zonturile argiloase inferior sau superior ori, sînt prezente, între 
carele din culcuş şi Vraco-Cenomanianul din acoperiş, numai gresiile 
şi conglomeratele ou ciment hematitic. Multitudinea situaţiilor de ex
cepţie faţă de schema succesiunii din complexul albian imaginată de 
Pa p i u et al. (1970 a, b) permite aprecierea că, în ceea ce priveşte 

zăcămîntul de bauxite silicioase de la Ohaba-Ponor, nu se poate ima
gina o succesiune general valabilă după care se dispun, în cadrul lenti
lelor de depozite albiene din zonă, termenii componenţi. Relaţiile intime 
de indinţare dintre diferitele tipuri de roci sînt explicabile prin. originea 
allochtonă a materialului care a generat acumulărriJe detrito-chimice, 
prin condiţiile în care a avut loc geneza acestora. 

Macroscopic, rocile bauxitice se prezintă ca mase fisurate, dtacla
zate, nesta:atifi ca te , care se desfac în fragmente paralelipipedicesau ne
regulate. Dess;ori, în masa rocii, se observă noduli sferici de hematit. 

Principltlele componente ale depozitului detrito-chimic sînt repre
z,entate (P a p i u ei aL, 1970 a) prin minerale oxidate ale triadei 
Al-Fe-Ti (bauxitele), materialul argilos şi materialul detritic. Dintre 
acestea, bauxi,tele şi argilele au o mare asemănare macrro:9copi , că şi 

deos€birea dintre ele se poate realiza doar în caz,urile extreme. Culoarea 
depozitului este brun-roşie sau vişiniu-roşie, cu luciu cornos. 

Studiul microscopic a arătat că bauxitele au o strudură geloidă, 

fin criptocristalină. Mineralogic, s-au depistat boehmitul (ca mineral 
aluminos), 'caolinitul şi dikitul (dintre minerale le argiloase), hematLtul, 
goethitul şi oxizi hi-drataţi (ca minerale ale fierului) şi anatazul (Ti02) 
reprezentînd participările procentuale prin ci:pale , în timp ce turmalina, 
muscovitul, cuarţul, biotitul, rutilul şi zir.conul apar secundar, mai ales 
în termenii argiloşi şi detritid. Dacă, dintre componenţii principali, 
fierw (hematit) şi titanul (anataz) se menţin în limite relativ constante, 
alumina liberă (boehmitul) şi argila (caolinitul) variază între limite 
foarte largi, pînă la a se exclude una pe cealaltă. 

Citînd, în continuare pe Pa p i u et al. (1970 a) reţinem că: 

boehmitul reprezintă singurul OXild MdraiJat de alu..'11iniu întîlnit în depo
zitele albiene ale zonei, re marcînd, în comparaţie cu bauxitele autoch
tone din Pădurea Craiului, unde este majoritarr, lipsa totală a diaspo
rului; caolinitul este singurul mineral argilos care apare în bauxite, în 

12 - c. 1971 
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timp ce în argHele propriu-zise i se adaugă dikirtul. In rocile bauxitice, 
caoliniiul are origine dublă, apărînd fie can:~ o masă criptocristalină 

s ing eneticăcu precipitare a gel ului triadei, fie seoundar, pe seama mus
c.:ovitului elin adaosurile impurificatoare ale materialului allitic; oxizii 
ferici , reprezentaţi prin hematit, în principal, goethit ş i oxizi hidrataţi, 

secundar, dau caracterul opac al depozitului; an.atazul, cu paDticipăl:i 

reduse, apare fin granular, dispers în masa rocii. 
Caracten ~ l e petrologice ale complexului bauxitic .arată. că, pentru 

ddinirea sa, noţiun ii de "allochton", desemnînd originea materialului 
component, trebuie să i se adaoge cea de "sedimente detrito-chimice", 
reliefînd relaţiile dintre termenii petrografici componenţi, astfel că de
pozitul .aluminos din zona Pui, reprGintă o "hau xi-tă alloohtonă detrito
ch imică" (P api u et al., 1970 a). 

E) Compoziţia chimică a rocii bauxi.ti.ce 

In mod curent, printr-o b auxi tă se înţelege o rocă ' constituită din 
OXIZI hidrataţi de aLuminiu, oxizi şi hidoxizi d,e fier, minerale argiloase 
ş i · cual?ţ, cu un conţinut d,e alumină nu mai mic de 35% şi cu o pro
porţie între conţinutul de oxid de aluminiu şi conţinutul de bioxid de 
siliciu (modulul de siliciu) nu mai mică de. 2. 

Studiul petrografic al depozitelo;r pelitioe din complexul detrito
chimic albian sI. a ev~denţiat, cu pal1ticipările cele mai importante în 
akătuirea formaţiunii, boehmitul, caolinitul (secundar dikitul) , hema
titul (şi oxizi ferici hidrataţi) şi anatazul, oeea ·ce ne faoe să conchidem 
că, pentru alcătuirea , chimică a rocilor bauxitioe din zona Pui, sînt res
ponsabile, în principal, patru elemente: Al, Fe, Ti, Si. 

Prrobele colectate prin , lucrările de prospecţiune şi, mai ales, prin 
cel,e de explorare au furnizat un mare volum de date privind compo-· 
ziţia chimică a depozitului aluminos. 

Vom urmări, în cele oe urmează , pe baza datelor obţinute de 
Sti Il a (1965, 1966) 18, Pa p i u et al. (1970 a ), J a cot ă et al. (1970, 
1971) 19, 20, participările pri.ncipalilor compon e nţi a i termenilor pelitici 
din forma ţ iunea alb i ană, încerCÎnd, în măsura posibilităţilor, să desprin
dem cîteva concluzii asupra relaţiilor dintre e i. 

Alu m in ali b eră - AI~03 - a pare sub form.a oxihiidroxidului 
A120 3 · H~O - boehmit - prezent în bauxite cu v.sJori de pînă la 64% , 

în timp oe, spre varietăţile de argile ale depozitului detrito-chimic, can
tita,t.ea sa scade tre ptat, putîndu-se reduce total, în acest caz, A120 3 care 
este dozat chimic fiind cuprins în silicaţi (caolinit, dikit, muscovit). 

S il i cea - Si02 - este absentă sub forma de siJice liberă in 
rodle hauxitice, participările de sili-ce reprezentînd o componentă a 
mineTalelor argilo.ase. Procentele de silice variază între valori subuni
tare, în hauxite, pînă Ia 43,67% în argile. 

1~ Op. cit., pct. 3. 
19,20 Op. c-it., pct. 12. 
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Fie r u 1 - Fe - aproape întreaga participare a fierului se pre
zintă sub forma oxidată a hematitului (Fe20:1),cantităţile minore de 
goethit şi oxizi hidra t aţi apărînd prin hidratări ulterioare. FieI"ul apare 
cu valori importante (25·-35% ) în bauxite, pentru a scădea pînă la 
minima de 2,84% Fe20:1 îr. argile . Forma biv al entă a fierului este .aproape 
complet abs e n t ă în bauxite, dar se identifică in varietăI,ile al'giloase ale 
compl'exului a lbian cu participări notabile în jur de 1-1,5% FeO (o 
singură probă dozînd valoarea maximă de 4,5% FeO), participări da
torate soluţiilor r e ducă t oare descendente. 

Tit a 11 u 1 - Ti - apare în masa fundamentală sub forma de 
anataz ş i îşi înscrie participări, între 1,10 şi peste 5%, mai mari în 
bauxite şi mai mici în argile. 

Cal ci u 1 - sub forma CaO --- este unul dintre componenţii 

chimiei influenţînd asupra calităţii bauxitelor în procesul prelucrării lor 
industriale. în formaţiunile pelitice (hauxite şi argile) din complexul 
albian s.l. al zonei Pui, analizele au dovedit CaO absent sau l-au dozat 
în cantităţi variind între urme şi 0,98%. 

Dintre elementele minore cupr inse bauxitelor şi rocilor argiloas·e 
cităm după Pa p j u ei al. (1970 a) : 

N i c heI u 1, cab alt u 1, van adi u 1, z i r con u 1, sta n i u 1 şi 

gal i u 1 - 'cu participări mai mari în bauxite şi mai mici în rocile 
argiloase ; 

Bar i 1.1 1 - întîlnit în c.antităţi mai mari în roc.ile argiloase; 
B eri 1 u 1, cu p r u 1, str o n ţ i u, p 1 u m b, mag n ezi u -

avînd conţinuturi asemănătoare atît în bauxite cît şi în argile ; 
Pot a siu 1 - lipsind în bauxite, este remarcat in argile datorită 

silicaţilor potasici (mice) prezenţi în formaţiunea pelitică. 

Comparind rezultatele dozării diferiţilor 'Componenţi chimi'C-i din 
complexul detrito-chimic 'Cu roci bauxitice din regiunea Ohaba-Ponor, 
observăm 'Că : la valori ridicate ale participării A120 3; cantitat>ea de F20 3 
este ridicată faţă de medie; un raport di,re ct între participările procen
tuale ale componenţilor A120 3 şi TiO~ ; bauxitele sînt de tipul feric, cu 
raportul Fe20:3/ FeO mai mare de 20; între participarea elementelor 
triadei (Al, Fe, Ti) şi a silicei sînt raporturi indirecte. 

E) Consi.deraţii asupra genezei rocilor hauxitice 
. Problema genezei bauxitelor, nu numai din România, a suscitat 

numeroase studii, continuînd să stea în centrul at€nţiei a numeroşi cer
cetăotori. 

La începutul cerCetărilor (F o x, 1927) se deosebeau două mari ca
tegorii de zăcăminte de bauxită: unele, de tip t€rra-rosa (formate pe 
mase carbonatate) cu grupe .primare sau 'resedimentat€; altele, de tip 
lateritic (formate pe roci aluminoase), de asemenea, cu grupe primare 
sau resedimentat€. 

Cercetările actuale tind să admită că sursa materialului ,de oerigină 
pentru depozitele bauxitice provine, aproape în întregime, din rocile 
aluminoase, eruptive sau metamorfke. Este revelator faptul cădozarea, 



180 A. STILLA 12 

din calcarele recifale ale zonei Pui, a termenilor Al20 3 şi Fe203 a indicat 
conţinuturi între 0,14% şi "urme" ,pentI'u primul şi între 0,300/0 şi 

"urme" pentru oeI de al doilea. Aoeste valori miime ale unora dintTf' 
componenţii pri..--vcipali ai rocilor bauxitioe dovedesc că pentru a so
coti drept sursă a materialului, acumulările !de terra-rosa formate pe 
seama calcarelor, ar trebui să admitem erodarea unor mase uriaşe de 
roci carbonatate, .astfel că ipoteza formării bauxitelor pe seama unui re
ziduu autochton de tip terra-rosa apare ndondată, în primul rînd, ma
terialiceşte. 

În această idee, B u s hin s k y (1967) distinge , ca mai importante, 
trei mari grupe genetioe de zăcăminte: zăcăminte reztduale pe roci 
alumo-silicatate (zăcăminte lateritice); depozite sedimentare pe roci 
aluyno-silicat.ate; formaţiuni sediment?re pe roci c.arbon.at.ate cuprin
zînd tipuri de zăcăminte de contact şi zăcăminte areale, îng.lob.ate cate
goriei generale de "hauxi.te carstice". 

B.auxitele din România reprezint.ă ză · căminte carstice şi aparţin, 

după P ap i u et a l. (1970 b), la două tipuri 'principale: autochtone sau 
de precipitare chimică (bauxitele din Păcturea Craiului, Bihor, Rusca) ; 
allochtone sau detrii.o-chimice (bauxitele din zona Pui şi de la Cimpeni
Sohodol). 

Pentru bauxitele autochtone de tip Pădurea Craiului, ipoteza ge
l1-2tică propusă (P a p i u, M î n z atu, 1967) imaginează, peste calcaTe 
recifale jurasic-sup€:rioare, depuneri de tufuri diabazice care au suf,erit 
procese de desilicifiere hidrotermală sau lateritică, urmate de o solu
lJilizare în ape cu pH acid, procese continuate prin preci:pitarea ionilor 
triadei în condiţiile apelor de carst. 

Caracterul allochton al depozitelor bauxLtice care formează ză · că

mîntuI de la Ohaba-Ponor rezidă din constituţia lor petrografică, din 
amestecul intim dintre bauxite, argile şi fracţiunile detritioe, din struc
tura geloidă nediferenţiată a fO'rmaţiunii aluminoase. 

!n ceea ce priveşte sursa matet'ialului dLi care au luat naştere 

,c1epozitele detrito-chimice ale albianului s.l. din zona Pui Pa p i u et al. 
(1970 b), admit cii .acesta ar fi provenit din degradarea unor acumulări 
preexistente de bauxită şi din erodarea sincronă a unei scoarţe lateritice 
formată ;pe rna.c;ivele cristalofiliene ale fundamentului. 

Mecanismul propriu-zis de formare al depozitelor detrito-chimice 
este imaginat de către Pa p i u et al. (1970 b) ca desfăşurîndu-se în 
două etape distincte. In prima, materialul detrHic sau bauxitic preexis
tent, a fost transportat eolian, fLuvial s.au prin curgeri de nămol pe 
versanţi spre bazine întinse şi cu ape liniştite, unde s-a petrecut o 
sortare miţială. In acest fel fracţiunile clasticegranulare, decantîndu-s€ 
gravHaţional, erau succ.edate de mîl urile argilo-bauxitice. In a doua 
fază, determinată de o regenerare de relief, are loc o deplasare prin 
scurgere a mîlurilor acide argilo-bauxitice spre depresiunile carstice, 
unde se precipită, formaţiunile elastice urmîndu-le prin transport to
renţial. 

Dar, disoutînd schema genetică imaginată (P a p i u, M î n z atu, 
1967, Pa p i u et aL, 1970 b) observăm că în gresiile şi microconglome-
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ratele asociate rocilor bauxibce sînt prezente minerale accesorii nealte
rate care argumentează imaturitatea depozitului, iar gradul redus de 
sortare şi rotunjir,e a materialului component ilustrează un transport 
pe o mică distanţă. In acest caz, acumlli.ările de bauxite preexistente, 
presupuse de P.el. P i u et al. (1970 b) drept sursă a ionilor triadei pentru 
baux~tele din zona Pui, şi-ar fi avut arealul de dezvoltare în relativ 
imediata apropiere a tt-:ritoriilor sedimentare aflate în discuţie. însă, în 
nici un punct din apropierea zonei mezozoice Pui nu se cunosc bauxite 
anteapţiene, singurul domeniu în care acestea ar ,putea fi presupuse 
fiind masivul intern transilvan, aflat însă la o distanţă enorm de mare. 

Faţă de aceste obs;:::rvaţii, drept oea mai plauzibilă sursă a mate
rialului care va forma bauxitele cît şi formaţiunile argilo-detrihce albiene 
din zonă, pare să fie pătura de altera ţie a fW1damentului cristalin de 
tip Sebeş, alteraţi,e produsă în condiţiile unui climat cald şi umed. In 
.sprijinul acestei afirmaţii, analizarea unei probe de gnais ocul-ar de tip 
Sebeş şi a uneia din pătura de alteraţie a fundamentului cristalin a 
.arătat că, în timp ce participarea ,termenului Si02 scade de la 61,700;'0 
în prima la 53,32% în cea de a doua, componenţii Al20 3, Fe20:3 şi Ti02 
-cunosc creşteri, în procente, de la 17,30 la 22,30, de la 5,67 la 10,94 şi 

de la 0,32 la 1,80, ilustrînd aceleaşi raporturi directe Între Al, Fe, T; 
.şi inverse într€ acestea şi siliciu, întocmai ca în bauxitele albiene din 
zona Pui. 

Avînd in vedere că cea mai mare pal1te a lentilelor de roci bauxi
tice se plase.ază în partea septentrională a zonei Pui, devine evident că 
sursa materialului de origine se plasează în teritoriile din nordul re
giunii, de unde o reţea hidrografică orientată în general nord-sud, trans
porta sus pensii aluminoase şi fracţiuni detritice în bazinul albian al zonei. 
Viteza de denudare a păturii de alteraţie din masivul Sebeşului era, în 
timpul albianului, un factor variabil. Funcţie de cantităţile ,de precipi
taţii care , cădeau pe continent, pelitului argilo-aluminos rezult.at din 
denudal"e i se adăugau ,cantităţi mai mari sau mai mici de fracţiunI 

detriticecare, după transportarea în sectoarele cu calcare recifale ale 
zonei Pui, se depunea concomitent cu geluI aluminos. Se explică astfel, 
relaţiile de îndinţare intimă dintre tiJpurile litologice care alcătuiesc 

,complexul de1i.rito-cilmie ,albian s.l. Se poate presupune, de 2.SI€menea, 
că în procesul de precipit.are din soluţiile coloLdale şi ioni:ce ale triadei 
Al, Fe, Ti, apele carstice bicarbonatate au participat, probabil cu un rol 
de catalizator, mai mult sau maî puţin activ. 

Este de menţionat că, în succesiunea unei lentile de depozite al
biene S.l. cu dezvoltare completă, trecerea de la depozitele detrito-chimice 
la cele grosiere ale Vraconian-Cenomanianu1ui din acoperiş se realizează 
întotdeauna prin compone11tele detritice. Acest iapt se explică prin 
aoeea că, după epuizarea reziduului lateritic ·format pe fu..'1.damentul cris
talin, reţeaua hidrograhcă contin:.la să tronsporte de pe continent spre 
bazinul albian, numai fracţiuni detritioe. 

Succesiunea de f,enomene geologice ,trecute în revistă mai sus, re
prezintă modul de geneză al depozitelor albiene cu roci bauxitice din 
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zona Pui, schema genetică im.aginată, cornportînd posibile completări 

de detaliu, explicînd caracterul cornplex al formaţiunilor allitice aflaLe 
în discuţie. 

G) Rezultatele lucrărilor de investigare geologică 

pentru bauxitele de Ia Ohaba-Ponor 

Lucrările de explorare pentru bauxitele silicioase de la Ohaba-
Porior au început în anul 1967, ca rezultat a l lucrărilor de prospecţiune 
de suprafaţă. Din punct de ve dere geologic, investigaţiile de explorare 
au fost întreprinse în id0ea plasării acumulărilor de roci bauxitice pe 
relieful calcarelor jurasic superio8.re-cretacic inferioare şi avînd în aco
periş formaţiunile detritice ale bazei succesiunii cretacic superioare din 
zona Pui. 

Lucrările miniere (puţuri) şi de foraj executate pentru conturarea 
zăcămîntului au fost conduse şi urmărite de geologii T îI' n o vea n u, 
Mic l o s, J a cot ă etc., rezultatul acestora materializîndu-se în deter
minarea unor importante ca11 r cităţi de rezerve de bauxite. 

Pe ansamblul zăcămîntului Ohaba-Ponor, acumulările de bauxite, 
conturate prin lucrările de explorare, se grupează în două sectoare: 
sud-estic şi nord-vestic. 

Funcţie de factorii naturali ai acumulărilor aluminoase (formă de 
zăcămînt,coniurul şi dimensiunea lentilelor, conţinutul în componenţi 
utili sau nocivi ai substanţei minerale) in cadrul sectoarelor explorate 
au fost separate lentile, corpuri şi blocuri. 

H) Concluzii 

Un ansamblu de ilwestigaţii (prospecţiuni geologic·e, explorări şi 

cercetări geologice şi geofizice) a condus la cunoaştereea poziţiei stratigra
fice, a akătuirii petrografice şi chimice, a provenienţei materialului şi 

a modului de geneză al bauxitelor din zona Pui, avînd drept rezultat, 
conturarea zăcămîntului Ohaba-Ponor. 

Acumulările de bauxite sînt cantonate la un nivel albian s .l., peste 
calcare, dintre care cele mai noi sînt cele Apţian-inferioare şi sub for
maţiunile bazei succesiunii Cret3.cic superioare. 

Constituţia petrografică şi chimică, ipotezele privind sursa mate
rialului şi geneza depozitului abminos dovedesc că ne aflăm În pre
zenţa unei bauxite allochtone detrito-,chimice, silicioase, de Hp carstic 
şi cu dezvoltare areală. 

în cadrul zăcămîntului de bauxite silicioase de la Ohaba-Ponor, 
lucrările geologice au delimitat o serie de lentile, grupate LT}tr-un sector 
sud-estic şi altul nOl1d-vestic, lentile conţinînd cantităţi :de rezerve de 
·roci alumnioase susceptibile a intra în 'Circuitul economic industrial. 
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BAUXITES DE OEABA-PONOR 
(ZONE DE PUI - DISTRICT DE HUNEDOARA) 

(Resume) 

Un ensemble d'investigations (prospections geolog,iques, explorations, recher
ches geologiques et geophysiques) nous ont permis de connaitre la position stra
t igraphique, la composition petrographique et chimique, l'origtne du matericl et 
la maniere de genese des bauxites de la zone de Pui, et le resultat de ces re
cherches a ete separation du gisement de Ohaba-Ponor. 

Les accumulations de lJauxites de la zone de Pui sont cantonnees il un 
niveau albien s.l., sur des calcaires, parmi lesquels les plus nouveaux sont ceux 
de l'Aptien infer ieur et sous les formations de la base de la succession cretacee 
superi eu re. 

La constitution petrographique et chimique, les hypotheses concernant la 
source du materieI et la genese du d'ep6t alumineux prouvent qu'il s'agit d'une 
bauxite allochtone detrito-chimique, siliceuse, de type karstique et il. developpe
ment areal. 

Dans le cadre du gisement de bauxites smoeuses de Ohaba-Ponor, les tra
vaux geologiques ont delimite une serie de lentilles situees dans un secteur sud-est 
et dans un autre nord-ouest et qui cont iennent des quantites de reserve de roch es 
alumineuses susceptibles d'etre utili5ees dans le circuit economique industrie!. 
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2. ZACĂMINTE r 

DATE PRELIMINARE ASUPRA MINERALIZATIILOR 
DE LA JULEŞTI-VALEA FAGULUI, MUNŢII APUSENI 1 

DE 

GHEORGHE UDUBAŞA 2, GHEORGHE ISTRATE 2, 

CRACIUN POPA 3 

Kurzfassung 

Vorlăufige Bemerkungen liber die 
1 e şti - Val e a Fag u 1 u i, Apus e ni - G e bir g e. 

Ve r e r z ung v o n J u
Die laramische Metalloge-

nese in Rumănien rrst dadurch gekennzekhnet, dass die Erzlagerstătten vorwie
gend von Ekarn- und "porphyry" Cu ± Mo)-TY'Pus vertreten sind ; weniger ver
bt'eitet und bekannt sind da bei die Gangvererzungen, zu denen auch die hier 
besprochene Buntmetallvererzung gehort. Diese Vererzung ist răumlich und mog-
1icherweise auch genetisch mit subvu1kanischen KOl<pern rhyodaci<tischen und quarz
basa1tischen Charakters verknlipft, die in Sandsteinen und Dolomiten permischen 
bzw. triassischen Alters intrudiert sind. Stellenweise kommen Skarnmine;:ale (FoI'
sterit, Brucit, Kliaohumit und Phlogopit) in Dolomiten vor. Al-reiche (Korund, 
Sillimanit, Cordierit u. Spinell) Einschlusse wuI'den in den Rhyodaciten voI'ge
funden, die ornan als thermisch metamorphosierte Bauxite betrachten kann. Hydro
thermale Umwandlungen des Nebengesteins konnten in vieI' Mineralassoziationen 
(moglich auch als " Fazies" anzunehmer;) unterleilt werden: Pistazit-Zoizit (?Thulit) , 
Illit-Kalkspat, Adular, Flusspat. Die Vere rzung besteht vorwiegend aus Zinkblende 
und Bleig1anz ; untergeordnet kommen vor : Bornit, Kupferkies, Pyrit, Fahlerz, 
Boulangerit, Eisenglanz, Kupferglanz, ?Proustit, ged. KupEer, CU3ZnSr" Covellin 
und Markasit. Kalkspat und Do1omit sind die verbreitetsten Gangminerale. Sehr 

1 Predată la 23 mai 1977, acc e ptată pentru publicare la 3 iunie 1977, comu
nicată în şedinţa din 6 mai 1077. 

2 Institutul de Geologie şi Geofizică, Str. Caransebeş nr. 1, R - 78344. 

Bucureşti, 32. 

3 I.P.E.G.-Cluj, Str. Traian Vuia nr. 140. 



186 G. UDUBAŞA, G. ISTRA'I'E', C. POPA z 

charakieristisch unu verbreitet sind die myrmekitischen Verwachsungen der Haupt
erzmineralien, die griisstenteils als Folge gleichzeiiiger Bildung angenommen 
werden kănntell. Unge wăhnlich une! we niger bekannt sind die Kupferkies-Bornit 
Einschli.isse in Zinkblene!e, die auf eine relativ hohe Cu··Konzentraiion der Erz-
16sungen zuri.ickzufiihren sind. Sebr fei ne, mikronendicke Găngchen eines e!em 
CU 3 ZnS~ (C 1 a r k, SilI i t o e, 1970) sehr ăhnlichen Miner-als wurden in Zink
blende hăufig beobachtet, e!ie den optischen Eigenschaften nach aueh als Wurtzit
lC\mellen an Zwillingsebenen des Spinell-Typus in kubischem ZnS (A le k s s e v, 
1976) ausgelegt Werde!1 kănnen. Dem Gesamtchemismus nach kann die Vererzung 
als Pb-Zn-Cu Mischtyp cbaral,terisiert were!en. Spurenelementverteilung in Blei
;lanz une! insbeson.e!ere e!as BilSb Ve r hăltnis als Indikator e!es Gesteinschemismus 
(C e r n i ţ î n et al., 1976) were!en weiterhin vorgefLihrt. 

Metalogeneza asociată provinciei petrologke banatitice are ca ele
mente metalogenetice specifice zăcăminte pirometasomatice sau de tip 
"porphyry copper + molybdenum" (C i o fIi c a, V 1 a d, 1973). Forme 
de zăcămînt filoniene sînt mai puţin cunoscute pînă ill prezent, dar şi 

acestea sînt diversificate din punct de vedere paragenetic: cuarţ-molib
denit în Munţii Drocei (G i u Ş c ă, 1959, S a v u, M î nd roi u, 1979), 
asociaţii predominant arsenifere în sudul Munţilor Bihor (B e r bel e a c, 
Ion e seu, 1969) sau filoane plumbo-zincifere alături de volburi şi 

lentile în masivul Poiana Ruscă (U d u b a Ş a, 1970) 4. În ultimul timp 
au fost conturate mineralizaţii plumbo-zincifere + cuprifere predominat 
filoniene în zona Julcş , ti-Valea Fagului din Munţii Bihor, asociate spa
ţial şi genetic, unor corpuri de riodacite şi melaandezite afirice dispuse 
pe fracturi orientate ENE-WSW respectiv NNW-SSE. Unele particula
rităţi morfologice şi paragenetice ale .acestor mineralizaţii, care sînt pre
zentate în celece urmează, sînt de natură să completeze spectrul metalo
genetic al bana1itelor. 

1. CERCETARI ANTERIOARE 

Zona Juleşti-Valea Fagului a fost relativ puţin cunoscută în de
taliu pînă în ultimii ani. Observaţii stratigrafice şi tectonice noi, PI'€curo 
ş.i o imagiDe cartograiică mai unitară au apărut cu ocazia elaborării 

hărţii geologice la scara 1 : 100.000, foaia Arieşeni (B 1 ea h u, D i ro i
t r e s cu, 1964). Studiul părţii vestice a Munţilor Bihor a fost recent 
reluat de B o r dea et al. (1975), adudndu-se noi contribl.lţii la cunoaş
terea stratigrafiei şi strLicturii acestei regiuni.. 

Minemlizaţiile au fost puse în evidenţă în ultimii ani ca urmare 
a prospecţiunilor geologice de detaliu, geochimice şi geofizice efectuate 
de către I.G.P.S.M.S., I.M.R. şi I.P.E.G.-Cluj, ajungîndu':'se în prezent la 
conturarea destul de exactă a zonei mineralizate la nivelul galeriei 
Valea Fagului. Forajele executate de I.P.E.G. confirmă extinderea mi-

r. Arh. LG.G., Bucureşti. 



3 MINERALIZJAŢillIlE DE LA JUliEŞTI - VtALElA FAGULUI 187 

nerali zaţ i e i in profunzime. Datorită condiţiilor geologioe favorabile exis tă 

perspectiva c.:.a intreaga zo nă Valea Fagului-Valea Păul easa (fig. 1) să 

ofETe premizele con t ur ării unei interesante ş i extinse uni tăţ i met.aloge
l1ehce în această zonă. 

,,: , ", 

.. :: : . ~ : :: " . :: 
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o~. __ 5~O_O _l,:.:c000 m 
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Fig. 1. - Schiţa geologică a regi unii Juleşti-Valea Fagului 
(după B o r dea et al., 1975, cu modificări) . 

1, Monzogranite; 2a, riodacite cu biotit; 2b, melaandezite afirice; 3, unitatea de 
Arie şe ni; 4, unitatea de Ferice ; 5, Autohtonul de Bihor; 6, Petec de rabotaj; 
7, falii; 8, pinza de şariaj; 9, ampbsamentul zonei cu mine ra lizaţii de la 

Valea Fagului. 

Geological sketch of the Juleşti-Fagului Valley region 
(according to B o r dea et al., 1975, supplemented by the authors) . 

1, Monzogra niles ; 2a, biotite rhyodacites ; 2b, aphyric melaandesites; 3, Arieşeni 

Unit; 4, Ferice Unit; 5, Bihor Autochlhon; 6, " Lambeau de rabotage" ; 7, faults ; 
8, overthrust nappe ; 9, loca tion of the Valea Fagului mineralization zone. 

II. OBSERVAŢII GEOLOGICE REGIONALE 

Zona Jul eş ti-Val ea Fagului este situată laco nvergenţa a trei uni
tăţi ,tectonice importante: .autohtonul de Bihor, unitatea de Ferioe şi 

unitatea de A'r , ie ş eni (fig. 1). 
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Autohtonul de Bihor este alcătuit, după B o r dea et al. (1975), 
din stratele de Coşuri (Jurasic inferior şi ? mediu), cakaxe ' cenuşii cu 
corali (tithonice) şi c.alcare cenuşii fine cu pahiodonte (Neocomian-Apţian 
inferior). Unitatea de Ferice est2 constituită din gresii violacee (Per
~, ce fuP?rtă o stivă groasă de .. gJ.'esii c~, ~ itio ~ jWerfenian) cu t~e~ 
cen - prm mte rmedlUl unor grcsll dolomltlce mlca ~L-:- la doloITllte 
o~~ ~ au _ ~be . ( p:' 1 2 i ,:S i .:: n-La~i !~ lai1) -:- T € l e m a r n oi. ~e?ozite triasice din. 
această unitate sînt Calcare e negre cu a::ciden te slhclOase (oalcarele de 
Hoşia) de vîrstă Ladinian mediu-Julian~ Unitatea de Arieşeni este rep ~ 
zentată prin depozite de tritice violace€ ce pot fi încadrate în seria 
oligomictică din complexul superior al Permianului, conform schemei' 
stratigrafice stabilite de BIe ah u (1963). 

Unităţile tectonice amintite sînt separate de fracturi de impor-· 
tanţă regională. Falia Valea Fagului-Valea Păuleasa delimitează uni
tatea de Arieşeni, afundată, de unitatea de Ferice, iar falia Pietrele 
Roşii aduce la ac e la ş i nivel pînza de Arieşeni cu autohtonul de Bihor 
(.fig. 1). Prima falie pa rc să fie profundă, d a că avem în vedere funcţi a 

ei petrogenetică şi metalogenetică. 

A) Form a ţiunile gazdă pentru mineralizaţii 

1. DepoziteZe permiene ale unităţii de Arieşeni sînt reprezentate
prin microconglomerat.e, gresii cuarţoase şi tilite violaoee. Alături de 
cuarţ în gresii se obs e rvă şi granule de ortoză ş i microclin, uneori chiar 
fragmente de micro granite 'cu strudruri grafice. !n zonele de contact cu 
rocile banatitice gresiile sînt Tecristalizate, local impregnate cu galenă 
şi străbătute de filonaşe cu calc it şi illit, mai rar epidot asociat cu mi
nerale metalifere. 

(2)nepozitele carbonati.c~ tria.sice ale uni , tăţii de Ferice sînt ~ep:e
zenta'te prm calcare dolomltice ŞI ca}care n egre cornoase, constltumd 
flancul nordic al corpurilor de riodacite (fig. 2). Aceste roci sînt practic 
totdeauna . ecristalizat ~ la contact. În zonele de brecîfî:m"e-e-le apar ş i 

~~"'Curi, "_ 1Eleori _ PrIns ~ Yî.~~ <l 2 ·1 2... 1!E!!elo.;.:,: l n -eare- caz prezintă l:rlte-
resante s duri zonare. Aceste blocuri au un nucleu cenuşiu, în care 
se conservă aspectul iniţial al rocii, cu o coro ană marmoreană albă, măr

ginită de o zonă externă a ,r gi1oasă cenuşiu-v e rzuie deşeofi mineralizată. 

Un bloc de dimensiuni metriC€Ct'€'calcare dolomitice marmorizate -- ă " fost 
interceptat cu o bre ş ă în masa riodacit.elor (fig. 2). In ca1c.arele marmo
rizate se observă cuiburi pînă la 1 cm de flogopit şi fluorină , vizibile 
macroscopic; microscopic se constată că aceste minerale se dezvoltă pe 
un fond microgranular de crucit, fOl'sterit, brucit şi clinohumit. Fluorina 
a ma i fost identific at ă ş i în filonaşe cu cuarţ ş i carbonaţi. 

.!~teritul şi dinohumitul apar ca un mozaic de cristale mărunte , 

mărginite de o ~ Ur"ă - Gi fP f ll. tm "-ş c sînt incluse în flogopitul larg 
dezvoltat. Lamelele de flogopit au culoare brun-verzuie, putînd atinge 
uneori 1 cm. Rezulta tele analizei rbntge nografice (tab. 1) confirmă 

diagnosticul optic. 
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Fig. 2. - Distribuţia filoanelor interceptate prin galel'ia Valea Fagului. 
1, calcare şi doI omite tria siÎce; 2, gresii şi microconglomerate permiene; 3, rio
dacite cu biotit; 4, melaandezite; 5, brecii mineralizate; 6, filoane metalifere; 

7, falii; 8, galerii. 
Distribution of the veins intercepted through the Fagului Valley gallery. 

1, Triassic limestones and dolomites; 2, Permian sandstones and microconglo
merates; 3, biotite rhyodacites; 4, melaandesites; 5, mineralized breccias; 6, ore 

vei,ns; 7, faults; 8, galleries. 

TABELUL 1 

Date r ă nt genograf i ce pentru flogopitul de la Valea Fagului 

deA) 
I 

1 
I 

deA) 
I 

1 
I 

deA) 
I 

1 

14,524 5 3,388 I 32 2,246 3 
10,178 85 3,164 I 5 2,1801 4 

7,201 30 3,047 5 2,0859 3 
5,058 50 2,958 6 2,0221 90 
4,797 30 2,621 4 1,6592 25 
3,751 5 2,535 75 1, 4450 I 40 
3,590 32 2,441 4 1,2641 

I 
35 

I 
Difractometru TUR, rad i aţie CuK<Y. 



T ABELUL 2 
Compozitia chimică a riodacllelor de la Va lea Fagurui 

'5 I N~ . . \ Localizarea \ SiQ2\ Ti0'2\ AI2Q31 PC2
Q3\ 

~ I pro CI 
F2Q \ MnQ \ MgQ I CaQ I Na2Q \ K 2Q \ P2Q51 CQ2 I S \ H 2Q+ \ Total 

1 284 Valea I 
Fagului i 71,97 0,34 14,01 1,14 0,77 0,05 2,16 0,84 3,08 4,38 

- - - -
2 219 Galeria 1 

Valea 
Pagului 68,60 0,49 16,47 0, 54 1_°,94 0,09 2,86 1,30 3,85 3,21 

- - - ------
3 257 Valea 

Păulcasa 68,01 0,57 15,41 1,52 1,20 0,05 1,09 2,37 3,70 3,66 

4205 Tr. 2, Fil. 8 67,97 0;3"8 1.'):04 --=- 0,3510,09l,35 2,86 - 2, 92 5,49 5-2i2 Dir.16, ------ - --- - --------------

. I Breşa 16 66,06 0,30 17,38 1,13 0,87 0, 13 1 ~ 18 1 3,99 0,73 4,91 

Analist: Ele n a Col i o s. 
TABELUL 3 

Elemente minore (ppm) 

0,10 0,23 0,03 ~'~ J 100,29 

0,24 0,49 0,11 0,89 99,90 

0,19 0,78 0,12 1,39 100,16 
0,21 0,94 ~ - I1,14 100,46 -- - - - -

0,15 - 1,62 100,37 

I ~; I p~~'i,1 p~J ~" ,1 znl Agl "~~l ~'t: ,1 E, ,1 E ,1 M:,I Z+" ,1 T+" ,1 <NI (~,I ~tJ :,',I3~ i~; i: i ~o \ :o 
5127 4 38 200 . 890 

\ ~ ~~4 1 'Fi [ - - 44 i.),i.} "'4 - - "'-" - - - - li.} .>," il <u 

- 2- 284a 44 - 7-130 ~ -15 -3- 14 2,5 - 3 - 1,5 275 W,5 1000 540 2.5 4:5- TI 19,5 

- 3 - ~~6,5140~~4,5 ~~~ ~ ~~ ~ ~ ~ - 4 - 5,5~ 
- 4 - ~~ ~~ ~~~5~ - -~ ~ - - --- - -- ~ - 5 - ~~ 

5 - ----:220 28 -5 -- ~- =-=1:2 4-;5- - 14- - 2- -3 - 3- - 295 9,52000 470 -3- - 5,5 - 5- 22 

51 3'413'4 1 4'5 1 14°11100 
9, 5 ~ Jl2 ~ 4 ~ ~ 1050 

25 3,6 38 310 1000 
6- 205 - 105 20 \- 3201';7 M 2,'5- ~ --=-- ~ <2 --=- ---=--- ~ --=- 5 - 2,5 -4:5 ~ 
- 7- - 212 300 260 -=- --=-- U,5[G,5' 19 -2 _ -6,5 3:5 -- 3~0 __ 12 23001650 -3-}= 4 - 22 6, 

~1~1~148 _ 1~ ~~ 1 105.Q 
5 27 4,2 38 400 1500 

Analist : 1 rin a B r a t o s i Il. .., lipsă; -- nede terminat. 
TABELUL 4 

Riodacile, Valea Fagl/ lui - Norma Ri/lmann 

c~r \ Pl~:;~i I Q I San \ Plg I Bi I Co \ Mt I Ap I II I Cc I Py I FIM I A \ C I N I K I Q I A I-p 
1 205 .. 24,54 51,85 11,50 2,89 4,67 0,02 0,39 0,27 2,08 1,79 13,06 12,03 74,92 25,38-125:91 48,7127,92158,99 1:-3,08 
2 ---:IT2 -31,23 32,36 22,15 1,77 -11,63 0,26 0,30 0,31 -.=- -=- 25,80 - 8,50 67,7041 ,437,58 50,99 -36,42 37,74 25,84 

3 ~25,5 '1 27,6-9 33,311';53 9,53 (),17 (l,46 0,451To 0,22 16,27 13,02 -70 ,71 28,8338,81 32,26 29,52 31,99 38,49 

- 4 - -25725,7938,~~4~2,13_9,86_0,~O,360,5i : -l,760,~~,33 _ ~7665,~~,36~~7,~ ) O , 4245,42~,15 

5 284 32,76 39,33120,02 4,821 1,90 0,25 0,19 0,16 0,52 0,06 18,41 0,26 73 ,33 22,4532,02 45,53 35,57 42,70 21,73 
.-_ .. ---
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B J Rodle banatitice - transformări termice de contact 

şi hidrotermale 

Corpurile de roci eruptive ban,atiti'ce interceptate cu galeria Valea 
Fagului fac parte dintr-un aliniament orientat ENE-WSW ce poate f i 
urmărit pe cîţiva km pînii în va lea Păuleasa (fig. 1). Dispunerea acestor 
corpuri este controlată de o fr a at ură importantă care separă unitatea 
de A r i E' ş e ni la sud de unit.atea de Ferice la nord. 

Pînă în prezent rocile banatitice din zona Valea Fagului erau de
finite e a andezite. Ob se rvaţiile microscopice ,detaliate completate ou 
analize chimice şi spectrale ar a tă Îl1să că este vorba de riodacij:g cu 
biotit. Roca este leucocrată ş i este cons t ituită dintr-o p as tă mărunt cris
taliz a tă şi fenocristale de mtoză, oli:gocla.z şi cuarţ, frecvent ,corodat in
tens. Mai rar apare biotitul, parţial cloritizat (penin) sau epidotizat. 
Extrem de rar se observă minerale accesorii: magnetit, apatit, zircon şi 

al1anit. Oligoclazul est€ adeseori illiti za,t , illitulfiind asociat cu calcit, 
epidot şi adular, în timp ce ortoza este relativ proaspătă, putîI1idu-se re
marca ,made simple de tip Karlsbad, Manebach şi Baveno. 

în zonele marginale rioli!&-le prezintă un facies rubanat şi o reţea 
mult mai densă de fisuri subparalele, pe care se depun cuarţ, calcit, 
uneori galenă şi epidot. 
C~e riodacite este străbătut de dyke...ruri subţiri {fig. 2),de 

roci melanocrâ re;- ' mărun,t cristalizate şi lipsite de fenocristale vizibile 
cu ochiu'l liher, ce au fost definite ca melaandezite afirice (bazalte cuar
ţifere). Sub microscop ele au structură intersertală (între prismele de 
plagioclaz găsindu-se clorit, epidot,cakit, tita.nit şi minerale opace). 
Spora'dic apar microfenocristale suheuhedrale de plagioclaz, uneori cu 
intense 'coroziuni în interior, rezultînd aspectul de fagure . Local au fost 
observate mici vacuole umplute cu dorit magnezian şi filonaşe milime
tJ:ice cu epidot, dorit şi calcit. 

Chimţsmul riodacitelor este redat în tabelul 2; de remarcat va
riaţia Si02, intre 66,06 şi 71,97% , cantitatea scăzută de elemente fero
magnezi€ne şi conţinuturile relativ ridicate de potasiu. în rocile proas
pete , conţinuturilede elemente minore sînt reduse, la valori normale 
pentru rocile acide; în probele u ş or alterate hidrotermal se înregis
trează o îmbogăţire relativă în Pb, Cu, Zn, Sr şi Ba (tab. 3). 

Norma Rittm.ann calculată din analizele 'chimice conco1 1 dă cu 
diagnoza microscopică. Valorile QAP (tab. 4) proiecta,te pe diagrama 
Streckeisen se situează în domeniul riodacitelor (fig. 3). 

Proba 219 se plasează spre centrul diagramei fiind impurificată 

de mici andave de roci mai bazice, iar proba 205 fiind adularizată se 
plasează mai aproape de colţul A al triunghiului, în cîmpul ce cores
p_unde riolitelor propriu zise . 

Pentru melaandezite o singură probă a fost suficient de proaspătă 
pentru a fi an::a:rrza iă c himk ş i s p·ectral (tab. 5). Calculul normei Ritt
mann (AMS) şi proiecţia valorilor pe diagrama QAP definesc această 
rocă dreptlati-andezit cuarţifer cu afinităţi pentru lati-b.azalt ' cuarţifer. 
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TABELUL 5 

Date chimice şi spectrale pentru melaandezitele afirice 

Oxizi 
[ 

Conţinut 

j 
Oxizi I Con~nut jElementulj Conţinut [Elementull Conţinut % o ppm ppm 

Si 02 51,23 Ca ° 6,11 Pb 20 Se 17 
Ti O2 1,00 1(2° 4,20 Ga 14 Y 19 
Al20 s 15,80 Na20 3,11 Cu 8 Yb 1,8 
Fe20 S 4,30 P20s 0,25 Ni 53 La 30 
Fe ° 3,06 C 02 2,22 Co 29 Sr 36 
MnO 0,20 H 20 2,07 Cr 72 Ba 750 
MgO 2,49 V 165 Li 100 

Analişti: Elena Colios, Irina Bratosin, r, G. G. 

Pentru al doilea petrotip pledează conţinuturile mai mari de elemente 
minore femafile. 

Riodadtele pot fi interpretate ca echivalent subV'Ukan1c al monzo
granife'Lor -de tIj:)Pietroasa şi Budureasa, formate prin ascensiunea mag
mei pe fractura V a::rea- 1' ag ului =P ăuleasa pînă aproape de suprafaţă, iar 
melaadnezitele ca--ru.Jerenţiate baz ~ magmelor banatitice (I str a te, 
M e de Ş an, 1973) 5. 

.;a;{C;-9z1!6 

.1 
0;01 'gr' ;;rt'S 

/ 
! 

I .L ____ _________ ---',p 

Fig. 3. - Poziţia rioda
citelor eu biotit pe di,a

grama QAP. 
Position of the biotite 
i-hyodacites on the QAP 

diagram. 

1. Anclavele aluminoase din riodacite. La periferia corpurilor de 
riodacite se observă uneori anclave centimetri ce, fin eristalizate, alcă

tuite din corindon, sillimanit, cordierit şi spinel (fig. 4). Corindonul este 
adeseori euhedral şi prezintă macle lamelare dispuse paralel. Mineralul 
este incolor sau slab gălbui, uşor pleocroic şi are ,culori de interferenţă 
cenuşiu-găl:bui de ondinul 1. Corindonul este deseori înconjurat de cor
dierH proaspăt; în rest acest din urmă min€ral este intens pinitizat. 
Spinelii sînt fin granulari opacf sau verzui, formînd local roiuri în masa 

5 Arh. LG.G., Bucureşti. 
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cordieritului. Sillimanitul apare Ca micro benzi alcătuite din cristale pris
matic-aciculare. Ca şi riodacitul în care se află, anclava este străbătută 
de filonaşe d€' epidot lpistacit) hidrot€rmal. 

Compoziţiei mineralogică a anclavelor ş i raporturile dintre mine
rale sugerează cornificarea unor bauxit€'cunoscute d€' altfel în calcarele 
autohtonului de Bihor la limita JurasicjCretacic, în faciesul sanidinitic. 

2. Transformările hidrotcrmale. Rocile banatitice ş i în special rio
dacitele interc€'ptaLe de galeria Valea Fagului sînt local foarte int€ns 
Lransform::.te hidrotermal ; asociaţiile d€' minerale nemetalifere identi
ficate pot fi sistematizate in 4 grupe, care ar' putea fi eventual echiva
late unor faciesuri : 

a) faciesul cu pistacit-zoizit (thulit) ; 
b) faciesul cu illi t-calci t ; 
c) faciesul cu adular ; 
d) faciesul cu fluorină, 
Aceste asociaţii nu pot fi delimitate spaţial, dar est€' probabil ca 

apariţia lor să fi avut loc în ordinea mai sus menţionată. Mineralele din 
grupa epidotului substituie fenocristalele de pla:gioclaz sau formează cui-

Fig. 4. - Anclavii aluminoasă co,'-
nificat[l. Compozit·ia mineralogică şi 

. relaţiile surprinse la microscop. 
C. cOl'i-ndoll; Sp, spinel (hercynit) ; 
:Sili, sillimani t ; Cd, cordieri t 
(proaspăt); Cdp, cordierit piniti-

zat; Ep, epidot. 
Aluminol!s-hornfels enclave. lVIine
ralogical composition and r.ela
tionships noticecl undeI' the mi-

croscope. 
C, corundul1l; Sp, spinel (hercy
nitel ; Sill, sillimanite; Cd, cordic
rite (fresh); Cdp, pinni tized cor-

dierite; Ep, epiclote. 

13 ..., '0. 1971 

Fig. 5. - Aspectul microscopic al 
zoizitului manganifer (thulit). 

Th, ihulit; Chl, clorit (penin); 
Ce, calcit. 

Microscopic aspect of the Mg-bear· 
ing zoisite (thulite). 

Th. thulite; Chl, chlorite (pen
nine); Ce, calci te. 
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Fig. G. - Orientarea optic[, şi ca
rilcterele morfologice ale nc!ularului 

(microscopic). 
Ac!, adularia; cec, calcite. 

Optical ol'ientatfon anc1 morpholo
gi2 ::l l c8aturesof adular (micros

copic sketchl. 
Ac1, adular; Cc, calci te . 

10-

buri şi filon aşe în m.asa rocii. Min{'ralul presupus «. fi thulit apare sub 
forma unor cristale mărunte, scurt pr ismatice , cu dlungire negativă ş i 

extincţie dr ea p t ă (fig. 5) . Are bi.refringenţă scăzută, cu culori anomale 
caracteristice zoiziLului şi pleocroism specific varieLăţilor cu mangan: 
ng - roz-violaceu, np - incolor-gălbui roz. 

Adu 1 a r u 1 apare cu habiLusul caracteristic, rombic sau poligon al ; 
are refring c nţă ş i birefringenţă foarLe scăzute, unghiul np 010 = 0-8°, 
biax . negativ. Maclele simple sînt frecvente; uneori se observă domenii 
CLI ori e n tăr i optioe deoseb ite Ic"tră a fi net delimitate (fig. 6). Adularul 
e ,Le de l' cg u lă asociat cu c2lcit, e pidot, cuarţ, illit ş i dorit, mai rar cu 
.·:Lilcrit şi g<llenă . 

Fiu ori n a apare sub forma unor cristale milimetrice , de culoar>? ' 
nlbăstrui-violacee ; microscopic este asociată cu cuarţ şi calcit. 

Relaţiile cu ccleldlt-e minerale de natură hidroterm a lă arată ci.î. 
I' iuohna esLe ultima în s licccsiune, d e pă ş ind probabil intervalul de depu
; l ( ~ r~ ~ a l n~inera.ldor metalifer·e . 

III. M [NEHALIZNfIILE 

Conc-en Lnl(:iile rn·ctalifere de 1«. Valea Fagului sînt localizate p.r ~ 

fCl'enti!lLî.o -.!:jQQ.aciLe, locdl în melaandezite (de regulă la contactul cu 
l' !Dd<lcitele) ş i se continuă 1'a1'eo1' iîn masa depozitE·lor sec1imentare per
nlicne (fig. 2) . lVIinereul se pr ezi ntă mai ales sub formi'i de filoan e cu 
('x lin cle re ş i grosime reduse , volburi şi mai rar impr eg naţii în riodacite 
:;;ll.! în brec:i cu elemente he terog€lle. 

iVL,croscopic în minere u se observă galenă ş i . sfalerit, mai rar ca lco
pirilă , piriU\ ::; i bomiL 1vrineralele metalifere principale sînt de rcgul~"t 

fin granular€ ş i aproape totdeauna intim concrescute, în special în zonele 
cu minereu masiv; ele forme ază cuiburi cu dimensiuni v3riate sau benzi , 
dis persate neuniform în ganga pr>e ponderent c ar bon a tică . De punerea mi
ner<1le lor rneialif.ere s-a realiwt în cea mai mare paTte la nivelul f~lcie 

sul ui cu il li t şi calciL 
P rin studiul microscopic au mai fost PUs€ în- - evidenţ ă - alături 

dJ2 mineralelc menţiona t e mai sus ~ ' ş i : te trae drit, tennantit, bouL:m~ 
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gerit, h{;'matit, calcozin<"i, prousLit (?), CU;3ZnS", cupw nativ, covelin~l : ~ i 

mcu'casită; ultimc1e două fiind ·de natură secundară. 

Aspectul de concn :: ştae intimă a min<::raldor la niV(~l ll1<lcro::;copi : 
îşi găseşt e corespondentul textural şi în domeniul microscopic; concreş
Lerile sînt în cele mai multe cazuri binare şi implică participarea ma.io
l'iLăţii mineralelor observate. Pe lîngă concreşteri comune, rezultate prin 
procese de dezamestec a unor soluţii solide, apar deseori şi concreştel'i 

cu caracter mirmekitic sau mirmekitoid , CaTe dau de bpt caracteristica 
minereului de la Valea Fagului. Gradul deconcreştere dintre galenă ~i 

sIalerit nu este foarte avansat la nivelul rnicroscopic, aspectele sesizate 
arătînd că în ac-est caz este vorba de cor:creşteri de sbustituţie. în an
samblu, la Val-ea Fagului au fost remarcaLe următoarele cODcreşt€ri (s, 
de substituţie; d, de dezamestec; m, mirmekitice) : 

sfalel'it - galenă (s.) [pl. III, fig. 1]. 
sIalecit - calcopiritEi. (d. +s.) [fig. 7 A, pl. IV, fig. 3]. 
sIalerit - calcopirită - borniL (d.) [pl. IV, fig. 3, fig. 8 DJ. 
calcopirită -- bomit (d.?) [pl. IV, fig. 1]. 
calcopirită - tetraedrit (m.) [pl. III, fig. 4]. 
tetraedrit -- bornil (111.). 
galena - te1raedrit -- calcopirită (m.) [pl. III, fig. 2 şi 4]. 
galenă - tetraedrit (m. +s.) [pl. III, fig. 2 şi 4]. 
galenă -- c-'llcopirită (m.) [pl. III, fig. 3]. 
galenă - boulangerit (m. + ?s.) [fig. 8 A-C]. 
calcopil'ită - calcit (m. +s.). 
În toate cazurile primul mil1E'ral <.::ste gazda concreşterilor, cu ob

servaţia că la mirmekite desemnClxea mineralului gazdă este dificilă, ol'i
can~ mineral putînd fi predominant în diferite agrcgate mirmekitice sau 
în cadrul aceluiaşi agregat. 

S fa 1 eri t u 1 este - alături de galenă - mineralul principa l şi 

Iormează gazda celorlalte minerale. Macroseopic <lH: o ·culoc-..re brun de.<-;
chisă iar microscopic prezintă reflexe interne galben deschise ; după 

aceste crit<3rii se poate aprecia un conţinut relativ scăzut de fie r , ce 
poate fi estimat la 2-50/0. O caracteristică a s.faleritului de la Vale<t 
Fagului o ~onstituie prezenţa incluziunilor bifazice de calcopirită ~i 

bornit , fapt care nu a mai fost menţionat - după cunoştinţele noastr·e -
în sfalerit din minereuri similare. Interesant de remarcat este că alături 

de aceste incluziuni bifazice, în sfale rit se observă şi incluziuni mai 
fine de calcopirită,de dimensiuni micronice, a căror apariţie prin dez
amestec nu poate fi pusă la lndoială. 

Gal e n a este de regulă concrescută cu sfaleritul(pL III , fig. 1), 
pe care il cimentează; local apar cuiburi aproape monominerale, CU 

granule de dimensiuni mai ' mari, risipite în masa calcitului. Plajele 
mai mari de galenă găzd C uiesc concreşteri foarte fine cu tetrâ·edritul şi 

calcopirit.a (pl. III, fig. 2). Întrucît solubilitatea acestor minerale la tem
peratură înaltă este foarte redusă concreşterile mirmekitice amintite po~ 
fi considerate ca rezultînd prin cristalizare practic simultană, condiţiile 
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de s.aturaţie pentru cele trei faze apărînd simultan ; în acest mod sta
diul de nucleaţie a fost mai repede depă ş it la faza dominantă cantitativ 
(gal.enă), celelalte două dezvoltîndu-S€ sche le tic. 

Pir i t a este un mineral subordonat ; în puţinele cazuri cînd a 
fost observată, piriti apare inclusă în mineralele de gangă (cînd este de 
obicei transformată în marc<1Sită) sau în calcopirtă, care o substituie şi 

o dmentează. Apariţia sporadică a piritei poate fi pusă pe seama abun
denţei relcttive de cupru în soluţii, care a facilitat formarea unor com
binaţii de fier şi cupru in condiţiile unei fugacităţi moderate a sulfului. 

Cal c o pir i ta este frecventă , dor cantitativ subordonată, apă

rind în cadrul a trei asociaţii distinde : a) corpusculi fini (1-2 microni) 
în sfalerit , b) concreşteri fine cu galena (pI. III, fig. 3) şi tetraedritu l 
(pI. III , fig. 4) şi c) <1Sociatia cu bornit, cu două aspecte: 1. lamele de 
calcopirită în bornit (pI. IV, fig. 1, 2) , nu foarte regulate, care numal 
parţial pot fi privite ca rewltat al unui proces de dezamEstec şi 2. in-

____________________________________ 0 ___ __ 

Fig. 7. - Aspecte microscopice ale ll1illereului ele la Jule~ti-Valea Fagului. 
A, con-creştere sfalerit (sph) - calcopirită (ep) ; ele remarcat forma relativ regulatc'l 

a g ranulelor de sfalerit, eu teneliI1ţ[l de a se dezvolta reticulat. 

B, C, D, relatii sfalerit (sph) , galenă (gn) ; ca, ca lcit; blg, boulangerit; cp, calco
pirită. De remarcat forma rotunjită a granulelol' de sfalerit substituite sau cimen

tate cu galenă sau calcit. 
E. calcopiritiî (cP) cu incluziuni de bornit (bn) şi galenă (gn) , bordatil ele bornit , 

gg, minerale de gangil. 

r, depunere rilmică: sfalerit (sph) cu incluziuni fine de caleopirită (ep), invelit 
de benzi succesive alcătuite din: a) bomit[ (bn) , calcopirită (ep) şi galenă (gn); 

b) tennantit (ten~,,) ; e) bomit~ (bn) şi d) gangă (gg). De reţinut că bnl are o optică 
uşor deosebită fa ţ ă de bn~. 

G, in sfalerit (sph) incluziuni cle calcopirit ă (ep) ş i vinişoare foarte fine de 
CU:1ZnSr, (czs). 

Microscopic aspeds of the Juleşti-Fagului Valley ore. 

A. sphalelite (sph) - chalcopyrite (cp) - intergrowth ; the relative regular shape 
of the sphalerite grains, with a tendency of reticular development, is to be 

mentioned. 

B. C, D, sphalerite (sph) ; galena (gn) relationships; ca, calci te; blg , boulangerite : 
cp, cho.lcop.vrite. Note the rouncied shape of the sphalerite grains substituted OI: 

cemented by galena 01' calci te. 

E:, chalcopyrite (cp) with bomite (bn) and galena (gn) inclusions, bordl!:red by 
bornite; gg, gangue miner-als. 

F, rhythmic eleposilion: sphalerite (sph) with fine inclusions of chalcopyrite (cp) , 
envdoped by successive banels fOlmec! of: a) bornitel (bn), chalcopyrite (ep) and 
galena (gn) ; b) tennantite (ten2;') ; c) bornite~ (bn) and d) gangue (gg). The two 

bornites differ optically. 

G , chalcopyrtie (cp) inc:lusions and very fine veinlet s of Cu"ZnSt, (czs) in spha
leri te (sph). 
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Fig . 8. - Detalii structo- texturale in minereu. 
a , LJ , c, eoncreşteri minnekiticegalenă (gn) - boular1.gerit '(blg), dis]:iuse frec vent 

în forme peninsulare de gale n ă (gn) in s[alerit (sph) ; ep, ealcopirită. 

ci , incluliuni b ifaz ice ele calcopirită (ep) şi bomit (bn) in şfalerit; cv, eovelina. 
e, hematit (Ilem) şi ealcopirilă (ep) în bomit (bn); sph, sfa1e!'it; cv; covelinn. 
r, prousti! (prs) inclus partial în calcop . irită (ep) ; ttr, tetraeclrit; gn , galenă; 

sph, sfalerit. 
Ore fabric . 

a, b, c, galena (gn) - boulangerite (blg) myrmekitic intergrowths disposed lre
quently in peninsular galena (gn) ii1 sphalerite (sph) ; ep, chalcopyrite. 

d, lwo-phase niclusions of chalcopyrite (ep) and bornite (bn) . . Îl1 sphalerite, 
ev, eovellite. 

e, hemali te (hem) ancl ehaleopyrite (cp) in bomite (bn); spb, sphalerite; 
cv, eovelli te. 

f , proustite (prs) partIy includecl in ehaleopyrite (ep) ; tir, tetrahedrite; gn, galena ; 
spl1, sphalerite. 
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cl~ziuni bifazice, de ~alcopirită şi bornit în sfalerit (pI. IV, fig. 3). 
i\ceste asociatii ar putea sugera existenţa unor generaţii distincte de 
calcopirit{l, dar aspectele morfologice nu , pot defini, ele singure, carac· 
terul dis.continuu al formării calcopiritei, Pe fondul unei asociaţii de 
minerale caracterizate în ansamblu prin con:creşteri mirmekitice, speci
fic€ cristalizării quasisimultan2 (R a 111 d o h r, 1945, 1969), cristalizares 
calcopiritei în forme şi asocieri deosebit€ poate fi imaginată ca fiind 
efectul variaţiei raportului Cu/ Fe in timpul depunerii mineralelol' mc
talifere, 

Te t r a e d rit u 1 ap-,lre de asemenea frecvent, formînd local mase 
eomp<lcte la nivel microscopic, cu tendinţa de a cimenta galena, calco
piTita şi sfaleritul (pI. IV, fig. 4). Dintre concreşterile mirmekitice obser
vate în minereul de la Valea Fagului cele alcătuite din galenă şi te
traedrit sînt cele mai fine şi mai complicate. In majoritatea probelor 
examinate Este vorba de tetraedritul aproape pur (ttr). Au fost însă şi 

cazqri cînd s-a remarco.t prezenţa a doi termeni din seria izomorfă te
traedrit-tennantit, alături de ttr apărînd şi un termEn mai bogat în 
arsen, probabil ten2,) G, cu nuanţă de cenuşiu-vernil. De altfel omogeni
tatea optică pare să fie numai aparentă , analizele cu microsonda ek ~ c

tronică pentru tetraedrite din Japonia (Y u i, 1971) arătînd neomog'eni
tăţi chimic(: la nivelul uniJi singur granuI. Coexistenţa unor termeni di
feriţi ai grupei tetraedritului în acelaşi eşantion nu apare astfel ca U,1 

fapt neobişnuit. 
B o r nit u 1 este al treilea minETai primar de cupru din minereul 

de la Valea Fagului . Apariţia bornitului asociat cu calcopirită în sfa
lerit (fig. 3 D; pL IV, fig. 3) este deosebit de interesantă, nemaifiind 
menţionată pînă în prEzent în alte zăcăminte. Mai abundent este bor
nituI într-un filcmaş cu orientare comună in comparaţie cu celelalte fi
loc)l1e, că,ruia îi conferă un caracter cuprifer pronunţat. Este de regulă 
asociat. cu calcopirită şi c<:,lcozină; frecvent este substituit de covelină , 

pe fisuri sau la periferia granul,elur (pl. IV, fig. 2), în ultimul caz peli
cuIele fine de covelină punînd în evidenţă aspectul poligonal al agrega
tului de bornit. 

B o l\ 1 an ger i t u 1 (Pb:;Sbr,Su) apare sub forma unor incluziuni 
<lsQciate cu galenă în masa sIaleritului (pI. IV, fig. 5). Cu totul spor,adic 
se remardl concreşteri mirmekitice cu galena, Faţă de :iamesonit se 
deosebeşte prin reflectivitaka ;mai scăzută şi nuanţa vel>zuie pronun
ţată, iar de bournonit prin absenţa maclelor. In plus, concreşterile mir-

fi Denumirea generică din limba germană pentru grupa tetraeelritului -
Pahl~rz. (preluat{\. parţial şi în limba englezi:! - fahlore) sau elin limba franCe7.:~l 

-- cui vre gris - nu are un corespondent în rOl11aneşte , iar traducerea acestor ter
meni ar conduce la expresii lipsile ele eleganţil. Pentru a putea exprima totusi 
val'iaţiHe: .1-.ilpol'Ltilui .. Sbl As din seria tetraeclrit-tennal~ti t, care pot fi sesi za te uneori 
pe:. cale:"'0p.ti'cit:;·':termeuii u1t€l'medjari din această. serie izomoTfă s-ar :pulea nota .în 
maniera plagioclazilol' : tt!:" -:- ten25-tel1;O-ten'5-tEll1. 
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mekitice cu galena sînt mai fre~v e nte (dacă nu caracteristice) pentru 
boulangerit (R am do h r, 1945). 

Cal c o z in a a fost identificată numai in cîteva probe, în aso
ciaţie strîn.săcu bornit şi calcopirită. Unde granule arată lamele lan
ceolate, caracteristice transformării paramor Ie a calcozinei hexagonalc 
de temperatură ridicată în calcozina rombică, de temperatură mai scă
zu iă (pI. V, fig. 1--2). In asemenea cazuri se înregistrează -- în special 
în imersie -- tonuri roz-violacee şi efecte de anizotropie mai intense 
decît cele ale calcozinei normale; este vorba de o "varietate" mai deose
bită de calcozină, a cărei natură exactă poate fi stabilită numai cu aju
torul microsondei ; asemenea proprietăţi fac posibilă existenţa lautitului 
(CuAsS) sau betechtinitului (Pb2(Cu, FehlS15) după Ram d o h r (1969) 
sau de sulfurile de Cu ş i Ag (stromeyerit, mokinstrit sau jalpait (U y
t e n b o g a ard t, B u r k e, 1971). Elementele de diagnoză pentru mi
nereul în discuţie de la Valea Fagului nu sînt Însă suficiente decît pentru 
a constata o anomalie optică a cakozillei. 

H ema tit u 1 se întîlneşte sporadic în minereu , fiind inclus ci.:
regulă în born1t (fig. (3 E); această asociaţie indică un mediu oxidanL 
de depunere, fapt Î!'l cOllcordanţ!'l cu constatarea anterioară asupra unei 
fugacităţi moderate a suHului în soluţii. 

Mai frecvent apare hematitul în roci le a Iterate, în care Iormeaz[t 
nucleul unor mase neregulate poroase, ro ş cate , alcătuite din hidroxizl 
de fier; aceste agrega te reprezintă produsul de alteraţie a mineralelor 
opace sau a cdor melanGcrate di:n. masa riodacitelor. 

În gresiile permiene roşii de pe traseul transversalei principale 
(fig. 2) hematitul se găseş t e sub formă de granule poroase, alungite sau 
circulare, situate în special în cimentul gresiei. Alături de hematit mai 
;.lpar pirită, ca granule euhedwle, poroase, deseori cu structură . zon.ară, 

anataz (pI. V, fig. 3) ş i zircon. Hematitul s-a format, în acest caz, prin 
recristahzarea hidroternlală a hidroxizilor de fier din gresii. 

P r o u sti t ula fost observat într-un singur eşantion, asociat cal
copirite i ş i boulangeritului. Dimensiunile reduse ale granulelor nu permit 
un diagnostic absolut s~gur, dar line le proprietăţi optice -- culoarea 
cenuşiu-bleu, reflectivitatea mai scăzută Iaţă de boulangerit şi reflexele 
in teme roşii purpurii fac probabilă existenţa acestui mineraL 

Cu p r u 1 nativ a apărut într-o singură probă 7 sub forma unor 
plăcuţe fine, fără a se putea preciza relaţiile cu celelalte minerale. 

Un mineral mai puţin obi ' şnuit poate fi deseori remarcat în sfa
lerit , sesiZ<'1t de altfel şi în minereurile de la Ţibleş , Bocşa -- Săcărîmb , 

• 
Î Prezenţa acestui mineral a fost sesizată la lupa binoculară în proba uşo r 

mojarat[\ în timpul separării galenei pentru analize spectrale monominerale de 
colega Vi c tor i aNi col a u, căruia îi aducem mulţumiri. 
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CoraTida-Hondol, Rodna-Valea Vinului, Sasea etc. !n toate aceste ca
zuri în sfalerit pot fi observate în special eu obiective puternice de 
imersie, vinişoare fine, cu grosimi ce nu depăşesc decît extrem de rar 
1,5 microni, în continuarea cărora apare oalcoprrită (fig. 7 G). BireHexia 
acestui mineral este local foarte aocentuată, culoarea variind de la galben 
(cind poate fi confundat cu calcopirită, avînd practic aceeaşi reflectivitate) 
pînă la cenuşiu-verzui, cînd abia se mai distinge din masa sfaleritului ; 
alteori variaţia culorilor este mai puţin acuzată, cenuşiu-verzui-gălbui la 
verzui-cenuşiu. !n ambele cazuri mineralul arată efecte de anizotropie 
accentuate, pe tonuri verzui-cenuşii comune. In raport ou. calcopirita 
reflectivitatea acestui mineral poate fi apreciată ca variind între 40 şi 

25-300/0, iar &'11zotropia ar sugera o siTuctură stratificată. Un mineral 
cu proprietăţi similare a fost descris de CI a r k, SilI i rt o e {1970), ana
lizele cu microsonda electronică efectuate de aceşti autori arătînd for
mula CU3ZnSr.. Deşi în sistemul Cu-Zn-S (C l' a i g, K u Il e l' ud, 1973) 
n-a fost găsită nici o fază ternară, apariţia unui . mineral cu asemenea 
chimism pare a fi posibilă prin mecanismul de di-fuzie .Îll stare solidă, 
în condiţii . de presiune relativ ridicată. Este interesant totuşi de re
mar'cart; că Ale k s e e v {1976) a observat în sIalerit natural prezenţa 

unor, "suturi de maclare" de tip spinel, în ,care apar pachete de strate 
wur:tzitice, anizotrope, cu grosimi în jur de 1 micron. Dacă prezenţa 

unor "benzi wurtzitice" ar putea fi admisă pentru cazurile cînd bire
flexia este moderată (cenuşiu-verzui-gălbui la verzui-cenuşiu) şi cu va
; riaţii minime de reflectivitate, vinişoarele cu bired'lexie intensă, cu va
putea reprezenta mineralul CU3ZnSr. descris de C 1 a r k, SilI i t o e 
(1970), un analog cu zinc al idaitului. . 

Mar c asi t a se formează pe seama piritei, iar covelina pe calco
pirită şi bornit. Uneoricovelina pare intim cOIlcrescută cu galena, aspect 
apărut însă pe seama unei concreşteri printare de galenă cu calcozină. 

G an g a filoanelor este reprezentată aproape exdusiv !prin car
bonaţi (calcit şi dolomit), mai rar apărînd şi ouarţul. Sînt interesante 
granulele euhedrale de dolomit ce par a fi cimentate cu galenă; in 
realitate este însă vorba de :rnetacristale de dolomit dei voltate preferen
ţial în galenă (pl. V, fig. 4). 

A) Chimismul minereului 

f Elemente majore. In diagrama tern ară Cu-Pb-Zn datele anali
ti0€ din arhiva I.P.E.G.-Cluj, secţia Beiuş, se concentrează în ,cea mai 
mare parte pe latura Pb-Zn, subliniind caracterul plumbo-zincifer slab 
cuprifer al mineralizaţiei (fig. 9). Din aria relativ restrînsă în ,care se 
proiectează majoritatea analizelor, citeva puncte de proiecţie se înde-
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părtează de latura Pb-Zn şi reprez i ntă probe din filona:şul preponderent 
cuprifer (fig. 2); a pare astfel posibilitatea separării unei faze cuprifere 

Cu 

Fig. 9. - Diagl'ama Cu-Pb-Zn 
pentru miner eul de l a Ju
Ju l e ş li - Fag ului V.alley ore 

tate) . 

PbL----------- ~~~~~~ --~------ ~Z n 

Cu, Pb, Zn di.agram for the 
Ju l eşti - Fagului Valey ore 

(weight' %) . .. ~ ... 

de mineralizare, anterioară celei predominant plumbo-zincifere (în care 
bornitul este mineralul dominant), pentru care datele de observaţie di
rectă nu oferă încă argumente. Deschiderea orizontului inferior va lă

muri probaJbil această prob l emă. 

Spre eolţul Zn al diagramei se proiecte a ză cîteva probe care provin 
din filoanele cantona,te în gresiile permiene {fig. 2), fiind vorba proba:bil 
de influenţa rocilor gazdă asupra precipitării se lective a zincului din 
soluţii. I 

nI'. 
crt. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

2. Elemente minore. Corespunzînd unei cantităţi reduse de pirită, 

TABELUL 6 

E lemente minore in miner eul de la Ju l eşli - Valea Fagului (ppm) 

I nr. I probei 
As I Co I Ni 

I 
V 

I 
Ti I Mn I Ag I Sb 

I 
Bi I Cd I Ga I Mo I Sn 

H - 32 - - 10 1 % 330 u 

I 
u 6200 u u -

142 - 22 - - 480 5200 250 u u 2800 4 u -
146 - 5 - 37 70 1% 78 u 3 870 3 10 -
152 1200 20 28 120 230 1 % 1000 2100 3 1700 3 230 110 
159 - 17 18 40 2100 5000 95 u 18 1300 4 20 -
161 - 25 - - 250 4200 1000 u 3 2500 3 10 -
162 600 12 - 34 610 1 % 1000 1 % 32 1750 3 17 -
164 - 3 - - u 1 % 1000 u I 3 260 u u -

Analist: V i o r i caM î n d roi u, 1. G. G. In, W şi Tl se află sub limit a de detecţi e 

( - ) ; u = urme 
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TABELUL 7 

Elemente minore în galenă 

nr. crt. I nr. probei I Ag ppm I Bi ppm 
I Sb ppm I As ppm I Mn ppm 

I 
Bi/Sb 

1 142 60 3 30 li 330 0,1 
2 152 210 li 370 li 250 -
3 159 140 15 160 li 270 0,09 

I 4 162 80 26 950 170 400 0,02 
5 208 350 225 50 li 300 4,5 

I 
6 209 370 125 u 100 170 -
7 210 

I 
90 3 115 100 8 I 0,02 

8 220 90 30 140 u 100 0,02 -
Analist: Viorica ,Mindroiu, I,G.G. Te = absent; U=lirme. 

conţinuturile de Co şi Ni se menţin la valori scăzute în toate probele 
analizate (tio. 6). Datorită dimensiunilor mici sfaleritul n-a putut fi 
separat pentru analize spectrale monominerale ; este însă de presupus 
că valorile relativ mari. ale Mn şi Cd se datoresc prezenţei a>cestui mi
neral. Deşi milci, conţinuturile de Bi sînt interesante prin confirmarea 
caracterului "bismutifer" al minereurilor asociate genetic magmatitelor 
lammice. ,Probele monominerale de galenă arată ' conţinuturi normale de 
Ag, Sb şi Bi (,tab. 7) ; de remarcat este aici variaţia inversă a con ţinu
turilor de Bi şi Sb şi valoarea relativ ridicată a As, u1timul putînd fi 
pus pe seama incluziunilor de tetraedrit şi ten25 din galenă. 

IV. CONSIDERAŢII GENETICE ŞI CONCLUZII 

Mineralizaţiile de la Juleşti-Valea Fagului sînt asociate spaţial 

unor roci eruptive subvulcanice cu caracter riodacitic. Fără a dispune 
pentru moment de măsurători geotermometri'ce se poate aprecia totuşi 

că temperatura de ,formare a acestor mineralizaţii a fost mai scăzută 
în raport cu alte minemlizaţii asociate ma>gmatitelor laramice şi din 
acest punct de vedere ele se aseamănă cu cele de la Ruschiţa (U d u
ba Ş a, 1970) 8. A ' bsenţa pirotinei .din asociaţiile paragenetice dă o indi
caţie indirectă în sprijinul afirmaţiei de mai sus privind temperatura 
de formare a mineralelor metalifere de la Valea Fa>gului şi este expli
cabilă avînd în vedere "antipatia" pirotină-bomit, minerale care se for
mează din soluţ~l în care fugacitatea suJfului şi , conoentraţia cuprului 
sînt di'ferite. ' 

Formarea mineralelor metalifere din filoane le de la Valea Fagului 
s':'a realizat în mare parte aproape simultan, dovadă fiind concreşterile 
complexe dintre minerale, deseori cu caracter mirmekitic. Concentraţia 
cuprului în soluţiile mineralizante a fost de la îneeplit ridicată, ,fiind 
trădată printre altele de incluziunile de bornit+calco:pirită, menţinîndu-se 

8 Op. cit., pct. 4. 
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la un nivcl aproape constant pînă spre sfîrşitul prooesului de mine
ralizare. 

Pentru moment nu există încă argumente suficiente pentru a sus
ţine caracterul mono- sau poliasc-:ndenrt al prooesului de mineralizare ; 
în ambele ,cazuri este însă de aşteptat ca filoanele să se dezvolte în 
adîncime şi să aibă grosimi mai mari, iar parageneza să devină mai 
cupriJeră în ipoteza monoasoendenţei sau cu caract€r mixt - plumbo
zincifer şi cupriE€r - în cazul în care procesul de mineralizare a fost 
poliascendent, 

Structura geologică similară care se regăseşte pe întreg alinia
mentul Valea Fagului-Valea Păuleasa reprezintă o premiză favorabilă 

pentru existenţa unor concentraţil met..'1lif.ere de tipul odor de la Valea 
FaguluL Magmatitele 'Subvul,canice din această zonă au un pronunţat 

caracter metalog€l1, caracterizmdu-se şi prin distrtbuţia filoanelor de 
minereu predominant în cadrul ,corpurilor magmatice; depunerea mi
neralelor metalifere a avut Joc în cadrul unui sistem relativ închis, în 
care este posibilă apariţia pe seară 1q.ligă a unor zone de impregnaţie 
în masa rocilor eruptive. Mai ' este interesant de s€mnalat faptul că fi
lonaşul 'cuprifer (Cu, în fig. 2) deşi are aceeaşi orientare cu a celorlalte 
filoane, se află pe direcţia unui mic dyke de melaandezite. Pentru mo
ment este greu de stabilit dacă a:cest fapt are o seirmiHcaţie geneti ! că, 

în legătură eu momentul instalării procesului m€talogem:~t1C la nivelul 
riodacitelor sau al celui al melaand€zitelor. Trebuie semnalat înaoest 
context că raportul Bi!Sb este subunitar pentru majoritatea g,alenelor 
analizate (tab. 7), ceea ce ' aratq, după Cer n i ţ î n et al. (1976), afiliaţia 
genetică cu roci acide. Probele 208 şi 209 contrastează însă prin va
loarea supraunitară a raportului menţionat, indicator al afilierii cu roci 
mai bazice ; remarcabil este faptul că aceste probe provin din filonaşele 
cuprifere (fig. 2), situate în prelungireadyke-ului de melaandezite. 
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PRELIMINARY DATA ON THE JULEŞTI-FAGULUI VALLEY 
MINERALIZATIONS, THE APUSENI MOUNTAINS 

(Summary) 

The metallogenesis associated with the banatitic petro10gic province is cha
racterlzed by pyrometasomaticand/or porphyry copper ± mOlybdenum deposits 
(C i o fi i iC a, V 1 a d, 1973). There exist a1so vein ' deposits, but they are less 
common and have quite different mineral composition: quartz-molybdeni.te in the 
Drocea Mountains (G i Ş ,c ă, 1959; S a v u, M î n d l' o i u, 1979), As-bem'ing asso
cia~ions in the South Bihor Mountains (B e r bel e a c, Ion e s cu, 1969) 01' base 
metal veins and stockworks and lenses in the Poiana Ruscă Mountains (U d u
ba Ş a, 1970). Recent1y, base metal ore veins haVle been discovered in the Ju-
1eşti-Fagului Valley area, the Bihor MountaÎ11s. They are associated with rhyo
dacites land aphyric me1aandesites, emplaced on fractures trending ENE-WSW, 
NNW -SSE, respectively. 

The Juleşti-Fagului Valley zone is situated at the convergence of three 
important tectonic units : the Bihor Autochthon, the Ferice Unit and the ArJeşeni 
Uni t (Fig. 1). 

The above-mentioned tectonic units are separated by fl'actures of a regional 
significance. The Fagu1ui Valley-Păuleasa fault separates the Arieşeni Unit moved 
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down by the Fe""ice Unit; the Pietrele Roşii fault rises the Arieşeni Nappe to the 
level of the Bihor Autochthon (Fig. 1). The former fault seems to be deep-seated 
if we 'consider its petrogeneticand metallogenetic function. 

The Host Formations for Mineralizations 

a) The Permian deposits of the Arieşeni Unit consist of microconglomerates, 
quartzose sandstones and violaceous mica beari'ng slates. In sandstones, beside 
quartz, one can notic8 orthose and microcline gmins, sometimes fragments oof 
micrograniies with graphic structures. In the contact zones with the banatitic 
rocks, the sandstones are recryst.aUized, 10caUy impregnated with galena and pe
netrated by calcite and illite veinlets, more rarely epidote associated with ore 
minerals. 

b) The Triassic carbonatic depos~ts of the Ferice Unit are represented by 
dolomitic and horn-like black limestones forming the norihern flank of the rhyo
dacite bodies (Fig. 2). The limestones are practicaUy always recrystaUized at 
the contact and contain phlogopite and flourite nests up to 1 cm; these minerals 
are enveloped by microgranu}ar calci te, forsterite, brucite and dinohumite. Fluo
rite was also identified in quartz and carbonate veinlets. 

The banatitic eruptive rocks intercepted with the Fagului VaUey gallery 
are part of an alignment trending E:\TE-WSW, which ·can be traced .along some 
lI:ilometres eastwards up to the Păuleasa Valley (Fig. 1). The disposal of these 
bodies is controlled by the same important fault which separates the Arieşeni 

Unit, to the south, from the Feerice Unit, to the north . 
The banatitic rocks in the Fagului Valley zone had been defined till now 

as andesites. The detailed microscopic observations as well as chemical and trace 
elements data show the term biotite rhyodacites as more appropriate. 

The chemi cal composition of rhyodacites is given in Table 2; Si02 varies 
between 66.06 and 71.97 %, the amount of ff! rromagn8sian elements is small and 
the potasium content is high. The trace elements content of these rocks is low 
but no=al for the acid rocks. In slightly altered samples a relative enrichment 
in Pb, Cu, Zn, Sr and Ba call1 be noticed (Table 3). 

The Rittmann norm calculated from the chem-ical ,analyses is in accordance 
with the microscopi c diagn<!sis. On the Streckeisen diagram the QAP values 
(Table 4) plot in the rhyodacite field (Fig. 3). 

The rhyodacite body is penetrated by thin dykes of aphyric melaandesites 
(quartz basalts). These rocks a re fine-grained and no phenocrystscan be macrosco
pically observed. 

The rhyoda.cites may be interpreted ' as subvolcanic equivalent of the Pie
troasa and Budureasa monzogranites, andare formed by the magm·a ascension 
along the Fagului Valley-Pauleasa fracture towards the surface, 'and the mela
andesites as basic diiferenticrtes of the banatitic magmas (1 str a te, M e d e
şa n, 1973). 

Centimetric, fine-grained enclaves, formed of corundum, sillimaniie, cordie
rite and ,pleonaste, were somehmes found at the periphery of the rhyodacite bo
dies (Fig. 4). 
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The mineml composition of the enclaves as well as the ratio among mi
nerals suggest the initial rocks to be bauxites, 00ntact-metamorphosed in the 
sanidinite facies. It is worth meni.ioning the presence of bauxHe in the limestones 
of the Bihor Autochthon at the Jurassic-Cretaceous boundary. 

The banatitic rocks and especially the rhyodacites intercepted by the Fa
gului Valley gallery locally show a quite intense hydrothermal alteration; the 
identified gangue mineral associations can be classified into four groups whi·ch 
could eventually be considered as f,acies of local interest: 

a) pistacite-zoisite (thulite) facies ; 
b) argillic (illite) facies ; 
c) adularia facies ; 
d) fluorite fades. 
These associations cannot be spatially separated but it may be presumeJ 

that theil' formation took place in the above-mentioned succession. 
The F,agului Valley ore concentmtions are preferentially located in rhyo

dacites, locally in melaandesites (usually at the contact with rhyodacites) and 
they are seldom continued in the Fermian sedimentary deposits (Fig. 2). The ore 
occurs mainly as small veins, stockworks and more rarely as impr.egnations in 
rhyo dacites 01' heterogeneous breccias. 

Mineralization 

Galena sphalerite and scarce chalcopyrite, pyrite and bornite can be macro
scopically obsel'ved in the ore. In addition, the following ore minerals were identified 
under the microscope : tetrahedrite, boulangerite, hematite, chalcocite, proustite (?) , 

Cu::ZnS", 111 ati ve copper, covellite and marcasite, the last two of secondary nature. 
The intimate intel'growth of the ore m inerals both at the macroscopic and 

microscopic scale is very striking ; the intergrowths are mostly two-phase involving 
nearly EUll the observed ore minerals. Besides the camon intergrowths, resultecJ 

. fl'Om tte breakdown of high temperature solid solutions, there also occur myr
mekitic 01' myrmekioid intergrowths which, as a matter of fact are typical of 
the Fagului Valley ore. 1'be degree of intergrowth between galena and sphalerite 
is not fairly advanced microscopically, the pointed out aspects indicating substi
tution intergrowths. A~ a who~e , the following intergrowths were observed at the 
Fagului Valley (s. - of substitution, d. - of exolution, m. - myrmekitic) : 

sphalerite - galena (s.) ; 
sphalerite - chalcopyrite (d+s) ; 
sphalerite - chalcopyrite - bornite (d) 
chakopyrite - bomite (d.?) ; 
chalcopyrite - tetrahedrite (m.) 
tetrahedrite - bomUe (m.) ; 
galena - tetrahedrite -chalcopyrite (m.) 
ga,lena - tetrahedrite (m.+s.) ; 
galena - chalcopyrite (m.) ; 
galena - boulangerite (m.+ ?s.) 
chalcopyrite - calcUe (m.+s.) ; 

Sphalerite is - besides galena - the main or,e mineral and it represents 
the host of the other minemls. The presence of the chalcopyrite and bornitein-
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clusions in sphalerite is generally not a very .common feature and constitutes also 
another 'charactelistic of the Fagului Valley ore. 

Galena is, as a rule, interg'rown with sphalerite whtch iscemented by the 
formeI'. Large grained, .almost monomineralic nests in caleite occur in p}aces. The 
larger galena masses contain integrowths with tetmhedrite and ehakopyrite. 

Chalcopyrite is frequently found but quantitatively subordinated; it forms 
three distinct assoeiations: a) fine blebs (1-2 mkrons) in sphalerite, 2) fine in
tergrowths with galena and t etrahedrite, and 3) association w,jth bornite, with 
two aspects ; 3a - chalcopyrite blades in bornite, not quite regular, w hich can be 
only partly regarded as a result of an exolution process,and 3b - two phase 
inclusions of chalcopyrite and bornite in sphalerite. 

Tetrahedrite also occurs frequently, forming locally 'compact masses at the 
mieros·copic scale, with a tendency of cementing galena and sphalerHe. Among 
the myrmekitic intergrowths noticed in the Fagului Valley ore, those formed of 
galena and tetrahedrite are the finest and the most ·()omplicated. 

Bornite is the thi.rd primary copper mineral in the Fagului Valley ore. The 
appearance oi bornite associatcd with chalcopy:rite in sphalerite is particularly 
interesting as it has not been mentioned till now in other similar deposits. 

Boulangerite occurs as inclusions asso.ciated with g,alena in sphalerite. Myr
:nekitoic intergrowths with galena are noticed only sporadically. 

Chalcocite is found only in some samples, dosely associated wi,th bornite 
aud chalcopyrite. Some grains show lanceolate lamellae, specific to the para
morphic transformation of the high tempera ture hexagonal chalcocite in th\'; 
lower tempera ture rhombic chalcocite. 

Hematite occurs sporadically in the ore, being usually included in bornite. 
Proustite was iound only in one sample, in association with chalcopyrite 

and boulangerite. 

Native coppel' appears in one sample, as fine plates ; the rel.ationships with 
the other minerals could not be specified. 

A less common mineral can of ten be noticedin sphalerite in the Fagului 
Valleyas well as in the ores at Tibleş, Bocşa-Săcărimb, Coranda-Hondol, 
Rodna-Vinului Valley, Sasca, etc. In all these :cases, in sphalerite there occur 
fine veinlets not exceeding 1-2 microns which commonly continue with chako
pyrite. The bireflecrtance of this mineral is locally quite obv.ious, the coloui' 
varying from yellow (nearly the same tinge and reflectivity as chalcopyrite) to 
grey-greenish (when it is hardly distinguished from the sphalerite); sometimes 
the variation of colours is less striking, from grey-greenish-yellowish to greenish
grey. In both cases the mineml shows rather vivid anisotropic effects, with 
common greenish-grey hues. In comparison with chalcopyrite, the reflectivity of 
this mineral varies between 40-25-30%. and the anisotropy would point to a 
layered lattice. A mineral with similar features was described by ' CI a r k, Si l
I it o e (1970), microp.robe analyses carried out by these authors indicating CU3ZnS4' 
C rai g and K u Il e r u d (1973) reported TIa ternary phases in the system Cu-Zn-S. 
It may be presumed, however, that such a mineral with the formula CU3ZnS" can 
appear by solid state diffusion undeI' relatively high pI'essure eonditions. On the 
other hand, Ale k s ee v (1976) founcJ in natural sphalerites "twin sutures" of 
spinel type ()ontaÎ'ning one micron thick wurtzite layers, which exhibit strong 
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anisotopic effects. This question needs, however, rnicroprobe 'analyses, the results 
of which wiU be later published. 

The gaJngue m inerals are represented alrnost exclusively by ,earbonates (cal
cite and dOlomite), quartz occurring more rarely. The euhedral dolom1te grains, 
which seem to be cemented by galena, are, in f.act, dolomite metacrystals pre
fer.enti.aHy developed in galena. 

The ore mineral formation in the Fagului Valley veins is presumed to have 
been realized mostly simultaneously. This fact is suggested by the complex, 
mostly myrmekitic intergrowths of the ore minerals. The assumed high and 
constant copper concentration in the rnineralizing solutions during the whole 
interv.al of ore mineral deposition is supported by many facts and espeeially by 
the bOmite-chal.copyrite inclusions in sphalerite. 

It is also interesting to point out that a copper-rLch vein (Cu, Fig, 2) follows 
the orientation of a small melaandesite dyke. It is hardly to establish now ii 
this fact is genetically signifi'cant, i.e. if the mineralization is mono- or ,poly
ascendent in ,conneetion with the succ·essive emplacement of the rhyodacites and 
melaandesites. We have, however, to emphasize that the Bi : Sb ratio for most of 
the .analysed galenas (Table 7) is less than the unity ; ac,cording to Cer ni ţ î n 
et al. (1976) this fact would suggest, ' a genetic affiliation with lacid rocks (the 
rhyodacites in this case). The galena samples 208 and 209 in the same table 
show a Bi : Sb ratio greater than the unity, pointing to an affiliation with more 
bask rocks. These two samples were collected from the copper-r .ich veins (Cu, 
Fig. 2), whose orientation is conformable with those of the melaandesite dyke. 

INTREBARI 

I. B e r bel e ac : Rocile bazice sint afectate şi ,cuprind miner · alizaţii sub 
formă de fisuri şi filonaşe ? 

Răspuns: De regulă, la contactul rocilor bazice cu riodacitele şi cu forma
ţiunile sedimentare pe c.are le intersectează se întîlnesc filonaşe cu mineralizaţii. 

Chiar şi în cadrul rocilor bazice au fost întilnite astfel de filonaşe ce conţin mai 
ales pirită . 

Doi naS ă n d u 1 e s cu: Aţi menţionat ·adular monoclink în riodaoite. 
Acest mineral apare şi în ganga filoanelor mineralizate ? 

Răspuns: Adularul se întîlneşte atît ca produs de substituţie a feldspaţilOl" 

din riodacite, cît şi ca filonaşecu minetalizaţie ce afectează rocile banatitice şi 

formaţiunile sedimentare învecinate. 

EXPLICAŢIA PLANŞELOR 

Planşa 1 

Fig. 1. - Riodacit cu biotit din galeria Valea Fagului. Q, cuarţ; Or, ortoză; 

Bi, biotit. N +, X32. 

14 - c. 1971 
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Biotite rhyodacite in the Fagului Valley gallery. Q, quartz; o.r, orthose; 
Bi, tioti te. N :t-, X 32. 

Fig. 2. - Melaandezit afiric (bazalt cuaJ:'ţifer), galeria Valea FaguluL Nil, X60. 
Aphyric melaandesite (quartz basaH), the Fagului Valley g.allery. Nil, X60. 

Fig. 3. - Corneeană aluminoasă cu spinel - hercynit (Sp), corindon (co), silli
manit şi cordierit (cd). Nil, X60. 
Aluminabearing hornfels with spinel - hercynite (sp), corundum (co). 
silhmanite andcordierite (cd). Nil, X60. 

Fig. 4. - Hidrotermalit cu zoizit manganifer - thulit (Th), calcit (Ce) şi dorit (ehI). 
Nil, X60. 
Hydrothermalite with Mn-bearing zoisite - thulite (th), calcite (Ce) 
and chlorite (ehI). Nil, X60. 

Planşa II 

Fig. 1. - Marmură cu brucit (predazzit). Galeria Valea FaguluL Nil, X32. 
Brucite marble (predazzite). The Fagului Valley gallery. Nil, X32. 

Fig. 2. - Adular şi cuarţ hidrotermal. Adularul (centrul fotografiei) prezintă made 
şi domenii cu orientare optică diferită. Nil, X60. 
Adularia and hydrothermal quartz. Adularia (in the middJe of the photo) 
aho\Vs twins and domains with a different optical or,ientation. Nil, X60. 

I 
Planşa III 

Fig. 1. _ . Concreştere sfalerit (cenuşiu) - galenă (alb). N II, X 80. 
Sphalelite (grey) - galena (white) intergrowth. N II, X 80. 

Fig. 2. - Concreştere mirmek :t ică tetraedrit (cenuşiu) şi galenă (alb); plajele 
albe mai mar i sint de calcopirită. Nil, imersie în ulei, X300. 
Tetraedrite (grey) and galena (withe) myrmekitic intergrowth; larger 
white masse sare the chalcopyrite. N II, oiI immersion, X300. 

Fig. 3. - Concreştere mil - mekitoidă calcopirită (cp), galen( (gn). Nil, imersie în 
ulei, X600. 

Chalcopyrite (cp) - galena (gn) myrmekitic intergrowth. Nil, oil immer
sion, X600. 

Fig, 4. - Concrestere tetraedrit (ttr) - galenă (gn) - ca1copir'Îtă (cp). Nil, imersie 
în ulei, X 400. 

Tetraedrite (ttr) - galena (gn) - chalcopy,rite (cp) intergrowth. Nil, 
oiI imrriersion, X 400. 

Planşa IV 

Fig. 1. - Lamele neregulate de calcopirită (alb) in bornit (cenuşiu închis). Nil, 
imersie în ulei, X 250. 

Chalcopyrite (whi,te) irregular blades in bornite (dark grey). Nil, oil 
immersion, X250. 

Fig. 2. - Bornit granular (cenuşiu) cu covelină peliculară (negru); plaje de ga
lenă (alb) şi viniş08re de calcopirită (all:;) . Nil, imersie în ulei, X 350. 
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Granular bornite (grey) with skin-like covellite (black); galena masses 
and chalcopyrite (white) veinlets. N II, oiI immersion, X350. 

Fig. 3. - lncluziuni monofazke punctiforme de calcopirită şi bifazice, de calc 0-

pirită (alb) şi bornit (cenuşiu), în sfalerit (negru). Nil, imersie în 
ulei, X400. 
Fine .cha1copyrite blebs and two-phase inclusions ofchalcopyrite (white) 
and bornite (grey) in sphalerite (black). Nil, oil immersion, X400. 

F,ig. 4. - Insule de sfalerit (cenuşiu inchis) invelite in galenă şi calcopirită (ambele 
albe, dificil de distins ,pe fotografie), totul inclus în tetmedrit (cenuşiu 

deschis). Nil, X200. 
Spalerite (dark grey) enveloped by galena and chalcopyrite (both white, 
indistinguishable), in tetraedrite (light grey). Nil, X200. 

Fig 5. - Boulangerit (cenuşiu deschis) şi galenă (cenuşiu albicios) în sfalerit (ce
nuşiu închis). Nil, imersie in ulei, X500. 
Boulangerite (light grey) and galena (whiltish grey) in sphalerite dark 
grey). N II, oiI immersion, X500. 

Planşa V 

Fig. 1. - Calcozină (alb) bordată de bornit (cenuşiu). N II, X 150. 
Chalcocite (white) enveloped by bornite (grey). N II, X 150. 

Fig. 2. - A , ceeaşi fotografie, cu N + ; de remarcat lamelele de transformare din 
masa calcozinei. 
The same photo, w ith crossed nÎoCols. Note the transformation lamellae in 
chalcocite. 

Fig. 3. - Gra:nule euhedrale de pirită cu incluziuni de anatas (cenuşiu) şi cuarţ 

(negru) în gresii permiene. N II, X 150. 
Euhedral pyrite grains with anatas (grey) and quartz (black) inclusions, 
in Permian sandstones. Nil, ><150. 

Fig. 4. - lVLetacristale de calcit (negru) în galenă (alb). N II, X 150. 
Calcit metacrysts (black)in galena (white). N II, X 150. 
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2. zACAMINTE 

RECENZIE 

H. PAPE: LEITFADEN ZUR BESTIMMUNG VON ERZEN UND MINERALI

SCHEN ROHSTOFFEN. GEOCHEMISCHE GRUNDLAGEN DER LAGER

STATTENBILDUNG, BESTIMMUNGSSCHLDsSEL FDR ERZE NACH 

AUSSERN KENNZEICHEN, CHEMISCHE VORPROBEN. 206 pag., 17 fig. 

Autorul îşi întemeiează lucrarea pe o susţinută şi merituoasă activitate în 
'învăţămînt datorită studiilor şi aplicaţiilor practice efectuate în funcţia pe care 
o deţine la Universitatea Tehnică din Clausthal. Cartea se adI'esează minerala
gilor, geologilor şi minierilor precum şi tuturor amatorilor de minerale, mine
reuri şi J:'oci, mai ales dacă şi-au însuşit cunoştinţele necesare în domeniul chi
miei anorganke şi fizicii. 

Pdma parte a lucrării tratează procesele geochimice de formare H mine
reurilor. Aceste procese sînt condiţionate de ciclurile de transfoI'ffiare continuă 

din scoarţa pămîntului ca urmare a activităţii geotectonice. Deşi 'Ciclurile sînt loca
lizate îndeosebi în crustă, ele se extind spre ·adîncime în partea superioară a 
mantalei terestre şi spre suprafaţă in domeniul atmosferei hidrosferei şi biosferei. 
Intr-un scurt capitol este menţionată regula fazelor aplica , tă asoci ' aţiilor de mine
rale în J:'oci şi mineI'euri. Urmează un capitol referitor 1a criteriul de acumulare 
a elementelor sau mineralelor în procesele de forma,re a minereur.ilor. Pen.tru 
formarea zăcămrintelor de minereuri prezintă o importanţă deosebită mistaHzarea 
fracţionată precum şi fr . acţionarea , chimică prin sepal1area unei faze fluide, mobile, 
care poate fi şi faza gazoasă. Uneori pot avea loc separări PUJ:' mecanice fără 

reacţii chimice, în cazul unor minerale rezistente acţiunilor chimice şi mecanice 
~i cu greutăţi specifice diferite. Imbogăţirea în substanţe utile poate să aibă loc 
datorită unor bariere geochimice condiţionate de pre3iunea, temperatura şi con
centJ:'area substanţelor aflate in curs de migraţie . Solubilitatea celor mai multe 

minerale este în funcţie de pH. 

Formele seci ale de mineralizare sînt tratate pe ilarg în capitolul 4 care se 
ocupă de zăcămintele magmatice, sedimentare şi metamorfice. 
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Partea a doua a cărţii (87 pagini) cuprinde tabelele pentru determinarea 
minereurilor şi substanţelor minerale. In introducere se rindică atît modul de 
folosire a tabelelor cît şi obiectele sau sculele ajutătoare. 

Ultima parte a lucrării arată posibilitatea efectuării probelor chimice preala
bile, necesare pentru diagnosticarea mineralelor şi minereur.i:lor în prima fază 

. a cercetărilor. 
V. Patriciu 
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Fig, 1. - Bedded structure. Large baryte crystals intimately associatec1 with fin2-
grained crystals of baryte and magnetite, Vacii Valley. X 6 ; cl'ossed nicols, 

j<'ig, 2, - Coarse-grained elongated crystals of baryte. Vacii Valley. X 16; C;! : o""" . ~ "' ~,,"",, · -.. 

nicols. .·' ·, ;· .'," 
Fig. 3. - Polysyntetical twinnig of baryte Irom Vacii Valley. X 16; cross/ct: "i1,icols, 
Fig. 4, - Banded baryte, White-baryte, grey-baryte with chlor ite, seri <it~; ' quartz 

and iron oxicies. Natura l si ze. ii.~:.: " "'1 ', 
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