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Attila Li\SZLO 
Istvan DENES 

Elemente structural-tectonice 
pentru un model evolutiv 
în zona Bazinului Baraolt 

(Rezumat) 
În urma ac tivităţi i geologice desfăşurate 
în ultimii api pe aria Bazinului Baraolt, s-a 
acumulat un volum mare de date, care vi
zează structura şi tectonica zonei. Acest 
volum de informaţii, completate cu cele 
geofizice, au înlesnit interpretarea într-o 
imagine unitară , cu elemente de fineţe, a 
structurii subasmentului bazinului. Veri
dic itatea imaginii structural-tectonice ob
ţinute pe această cale, materializată prin 
harta structurală la fundamentul bazinu
lui este argumentată prin rezultatele obţi

nute pe baza interpretării fotografiei de 
satelit aferente zonei studiate, care pre
zintă o imagine structural-tectonică simi
lară. Pe această cale se poate elimina în 
mare măsură subiectivi tatea ce intervine 
în cazul rezultatelor obţinute de pe urma 
interpretării datelor survenite din lucrări. 

Introducere 

În desfăşurarea evenimentelor geotecto
nice cu rol în formarea şi evoluţia Bazinului 
Baraolt, şi în punerea în loc a edificiului vulcanic 
sud-harghitean, pe de o parte, cât şi în definitiva
rea alurii geomorfologice a sectoru lui intern 
sudic al Carpaţilor Orientali pe de altă parte, o 
importan~ă primordială a avut evoluţia elemen
telor tectonice de natură rupturală din perioada 
pliocen-pleistocenă. Desluş irea evoluţiei elemen-

telor tectonice disjunctive şi a structurii din zonă, 
în corelaţie cu datele existente privitoare la evo
luţia vulcanismului din sectorul imediat înveci
nat nord-estic, are şansa de a ne furniza o serie de 
date, care pot facilita interpretarea a numeroase 
alte probleme de ordin geologic , nedefinitivate 
până în acest moment. Datorită importanţei 

mărite pe care-o prezentit din punct de vedere 
economic, în anii precedenţi zona bazinului 
Baraolt a atras atenţia specialiştilor , dând un im
bold cercetări lor geologice din acest sector, ce a 
condus în ultimele decenii la acumularea unui 
volum mare de date. Dintre acestea sunt luate în 
considerare în lucrarea de faţă acelea care vizea
ză în primul rând structura şi tectonica de ansam
blu a sectorului şi acestea reprezintă în primul 
rând baza de date cu care am operat. Ele sunt 
completate cu date de natură geofizică şi cu date 
survenite cu ocazia prospecţiunilor de teren, fiind 
de mare ajutor în interpretarea imaginii de satelit. 
Obiectivul principal urmărit în lucrare este stu
diul critic, cu o tentativă de prelucrare selectivă a 
fondului de date existente şi publicate , corelarea 
cu cele obţinute de noi , concluzionându-le într-o 
imagine structural-tectonică unitară , cu menirea 
de a întregi imaginea geologică existentă , care ar 
putea constitui baza unui model evolutiv coerenc 
al zonei Baraolt-Ciuc. 

Elemente structural- tectonice 
ale Bazinului Baraolt 

Unitatea structurală cunoscută prin ter
menul de „Bazinul Baraolt", din fata sud-vestică 
a aliniamentului vulcanic Harghita de Sud, repre
zintă prelungirea nord-vestică a Depresiunii 
Bârsei, care la rândul ei face parte integrantfi din 
sistemul de depresiuni intramontane din aria 
Carpaţilor Orientali . Din cadrul numeroaselor 
lucrări care vizează geologia Bazinului Baraolt, 
cu referiri asupra structurii şi tectonicii acestuia, 
amintim cele ale lui : R. HAUER şi G. STACHE 
(1863), A. KOCH (1900), J. BANY J\l (1913) , E. 
JEKELIUS (1923, 1932), M. KRETZOI (1954-
1956), Ioana DUMITRU ( 1955), Viorica 
POPOVICJ ( 1959), E. LITEANU (1962. 1966), 



T. BANDRABUR (1964), D . RĂDULESCU et 
al. (1965, 1975), C. GHENEA (1966, 1971), M. 
ŞTEFĂNESCU (1968), S . PELTZ (1971), M. 

Gh. SAVU (1971, 1980, 1984), I . PETRESCU 
(1978, 1986, 1987, 1988), M. KUSKO (1974-

1995), I. CASTA (1980), M. SĂNDULESCU 
(1984), PECSKAY Z . et al. (1992), Al. 

SZAKAcs et al. (1993 ), A. LASZLO et al. 
( 1995), I. BALINTONI (1995). Peste depozitele 

strâns cutate ale flişului cretacic, aparţinătoare 
pânzei de Ceahlău , stau discordant depozitele de 
molasă pliocen-pleistocene şi interstratificaţiile 

de depozite vulcanogen-sedimentare, care for
mează în exclusivitate umplutura bazinului. De
pozitele sedimentare s-au dezvoltat în grabenul 
format în compartimentul ridicat al metamor

fitelor aparţinătoare segmentului sudic al Unităţii 
central-est-carpatice (Mţii Perşani), respectiv 

blocul elevat al Munţilor Baraolt, ce-l delimi
tează dinspre est şi sud-est. În cadrul bazinului se 
definesc pe diferite criterii, de autorii care au 
efectuat cercetări în această zonă, o serie de sub
unităţi mai mici. Imaginea hărţii structurale la 
fundamentul bazinului (Fig. 1.), întocmită pe ba
za a peste 280 de foraje , date completate cu cele 
survenite din lucrări miniere şi prospecţiunile de 
teren, prezintă o imagine detaliată a tectonicii 
bazinului, fiind în concordanţă în mare măsură 
cu rezultatele lui M . Ştefănescu (1968). Deli
mităm pe baze structural-tectonice două . bazinete 

distincte, separate prin pragul vf. Bucfei - vf. 

Cetăţii - vf. Tirco - vf. Dealului, împărţire ce 
corespunde în linii generale cu cea bazată pe cri

terii orohidrografice. Pragul este format din de
pozite de fliş în poziţie de horst, cu o tendinţă de 
plonjare din sud înspre nord, de la altitudini de 
800 m ajungând la cote de 350-400 m, prezen
tând o slabă flexură înspre NE. În această ordine 
de idei se poate delimita în sectorul vestic bazi
nul principal, care cuprinde actualmente aria 
hidrografică a pârâului Cormoş , Vârghiş (în aval 
de defileul Vârghişului) , al pârâului Baraolt (în 
aval de sectorul de îngustare de la Biborţeni şi 

este delimitat convenţional în sud de v. Oltului şi 
pârâul Căpeni. Bazinetul estic, cu o extindere 

areală mai mică şi o poziţie mai elevată faţă de 

lIO 

prima, se întinde la est de creasta înălţimilor 
cretacice din faţa localităţii Biborţeni (vf. Cetăţii 
- vf. Bucfei) şi versantul vestic al munţilor 

Baraolt şi cuprinde aria hidrografică a p . Baraolt 
(sectorul superior) şi a p . Ozunca (Băţani) . Din 

punct de vedere geologic se constată deosebiri în 
succesiunea litologo-stratigrafică a umpluturii 

bazinetelor, evoluând în perioada de formare , ca 
două entităţi bine conturate, favorizate de pragul 
în continuă ridicare, care se interpunea în toată 

această perioadă. 

Alura fundamentului din bazinetul prin
cipal al Baraoltului se prezintă diferenţiat , fiind 
intluenţat în principal de natura sa litologică, de 
evoluţia sa tectonică din perioada antedepresio
nară, cât şi de tectonica disjunctivă, sinorogenă 

cu evoluţia ca arie depresionară . Aria aflată la 
vest de linia Cormoşului reprezintă comparti

mentele elevate ale flişului din faţa aliniamentu
lui rigid al metamorfitelor aparţinătoare Unităţii 
Central-est-carpatice, care a fost probabil angre
nate într-o mişcare simultană şi sincronă cu 
aceasta. Prin relieful pe care-l prezintă, cu văi la
te, respectiv culmi line, are aspectul unui pene

plen erodat, cu forme rotunjite, văile fiind 
direcţionate NV-SE, perpendicular pe structurile 
principale est-carpatice . Văile Rica, Capelei, 
Stejarului, respectiv golful Vârghiş sunt con
secinţele fracturilor generate de compresiunea pe 
direcţia NV-SE, ce a generat de şarierea meta
morficului peste fliş în perioada cretacică, 

mişcările de basculare au fost vizibil reactivate în 
perioada următoare şi în intervalul de evoluţie al 

zonei Baraolt, ca arie depresionară, văile amintite 
devenind linii directoare ale reliefului în acest 
sector. Aria central-nordică a fundamentului ba
zinului se prezintă ca un relief constituit din creste 
şi văi paralele, direcţionate pe aliniamente N-S , 
NNE-SSV paralele cu structurile principale est
carpatice din aceas tă zonă, caracteristice zonei 
flişului, având altitudini de până la 400 m, 
rămânând ecranate sub depozitele pliocen-pleis
tocene la 150-300 m sub acestea. De la nivelul 
localităţii Tălişoara, respectiv Herculian în sud, 

alura consecventă şi caracteristică a morfologiei 

fundamentului se schimbă brusc, ca efect al 



apariţiei în acest sector al sistemului de fracturi 
cu direcţia preferenţială E-V, având rol esenţial 
în decroşarea dextră a structurilor existente. În 
zona sudică se evidenţiază pregnant pragul prin
cipal, ce separă cele două bazinete ,una de alta, 
fiind consecinţa conjugată a elementelor plica
tive ale pânzei de Ceahlău (digitaţii) şi a celor 
disjunctive N-S, din perioada de formare a 
Bazinului Baraolt. Bazinetul principal, în general 
se prezintă unitar şi de o extindere areală mare 
faţă de restul bazinului, fiind o consecinţă a sis
temelor de fracturi pliocen-pleistocene, care con
cură în acest sector. Deschiderea maximă o prez
intă în zona localităţilor Tălişoara-Baraolt-Că

peni-Racoşul de Sus, din care se dezvoltă cele 
două golfuri principale: Racoşul de Sus (con
secinţa evoluţiei sistemului de decroşări E-V) şi 
Vârghiş (consecinţa reactivării faliilor de direcţia 
NV-SE). Sectornl Căpeni separat de restul bazi
nului prin pragul aflat la V, NV de acesta (rezultat 
al compresiunii locale dezvoltate de sistemul de 
decroşare E-V), se prezintă ca un compartiment 
suspendat, lipit de marginea bazinului, imagine 
similar interpretată de Viorica POPOVICI 
(1 959). Formarea pragului pe care-l prezintă fun
damentul separă într-o oarecare măsura bazinul 
principal de golful Racoşul de Sus, are la baza 
formării sale mişcări de compresiune E-V, de 
durată relativ scurtă, ce au acţionat imediat după 
formarea zonei depresionare. Existenţa lui nu 
sepoate argumenta pe deplin morfologia preexis
tentă a fundamentului flişoid. În bazinetul estic 
se reliefează prezenţa a două sectoare d.istincte. 
Primul, cel SV-ic dezvoltat la SE de localitatea 
Biboqeni, cunoscut sub numele de „cuveta 
Bodoş", se prezintă cu axa pe direcţia NE-SW, 
formând un unghi de 20-25 faţă de aliniamentele 
principale ale flişului din zona central nordică a 
bazinului , această deviere fiind o consecinţă a 
decroşării dextre favorizate de sistemul de falii 
E-V, care-o afectează din plin. În formarea 
cuvetei rolul principal l-a avut tectonica rnp
turală, cu o oarecare compresiune E-V iniţiată de 
sistemul de decroşări mai sus amintite. Sectorul 
principal cu afundarea maximă în zona localităţii 

Băţani (250 m), se prezintă cu axa deviată faţă de 

structurile flişului şi fiind paralelă cu ale cuvetei 
Bodoş . Devierea este atribuit deasemenea decro
şării sistemului de fa lii E-V ce îl afectează sec
torul din plin. Înspre sud prezintă două ramifi
caţii alungite, sub forma a două golfuri prima în 
dreptul pârâului Besenyo, care se închide la V de 
localitatea Aita Seacă, cealaltă cu o direcţie para
lelă cu prima, şi care se întinde la vest de locali
tatea Aita Seacă şi a facilitat formarea depozite
lor pliocene înspre bazinul Aita Medie, actual 
reprezentat prin petice de sedimentar suspendat. 
Înspre nord, sectorul amintit se continuă pe di
recţia localităţii Herculian, cu tendinţe de îngus
tare. Versantul estic al bazinului, foarte abrupt, 
cu o imagine haotică la prima vedere, este rezul
tatul conjugat al sistemelor de falii de margine de 
bazin, cu sistemul E-V. Elementele structural 
tectonice care au favorizat în principal formarea 
bazinului şi au înlesnit evoluţia sa ca o arie 
depresionară, sunt dislocaţiile adânci rupturale, 
care au definit rapornlfile spaţiale existente din
tre unităţile structurale majore din substratul ba
zinului şi al vulcanitelor neogene. În formarea 
bazinului o importantă primordială o prezintă ex
presia la suprafaţă a dislocaţiei majore a Carpa
ţilor Orientali, element structural ce se materia
lizează în teren prin „sistemul fractural al 
Cormoşului'', ce reprezintă limita de labilitate 
maximă, concretizată în etajul structural superi
or, al limitei dintre zona cristalino-mezozoică şi 
zona flişului . Pe acest aliniament se situează zo
na de maximă adâncime a bazinetului principal al 
Baraoltului intre localităţile Doboşeni şi Baraolt, 
fiind situat la cota de 50-100 m deasupra nivelu
lui mării, iar înspre N de Filia prezintă o în
chidere periclinală locală. Acest sistem fractural 
se continuă spre S pe aliniamentul văii Oltului, 
iar spre N. pe sub vulcanitele Harghitei de Sud şi 
reprezintă zonele cele mai coborâte din jumătatea 
sudică a bazinului Ciucului de Mijloc (cota aces
tuia fiind atestată prin foraje de asemenea la 50-
100 m, deasupra nivelului mării). Ca sistem de 
fracturi, paralel cu aceasta şi posibilă replică a 
acestuia, având de asemenea aceeaşi vârstă şi 

fiind activ În aceeaşi perioadă , este sistemul de 
fracturi N-S de pe aliniamentul Băţani-Hercu-



!ian, în lungul căruia s-a format bazinetul estic. 
Acest sistem de falii se poate considera ca cel 
mai vechi din cortegiul de discordanţe disjunc
tive care au iniţiat şi au favorizat formarea ariei 
depresionare Baraolt, fiind afectat de restul sis
temelor de fracturi ce concură la edificarea baz
inului. Acest sistem fractural prezintă deaseme
nea elementul iniţial şi de bază în formarea 
bazinelor mijlochf şi inferior ale Ciucului. 

O importanţă mărită în tectonica bazinu
lui Baraolt prezintă sistemul de fracturi paralele, 
cu o remarcabilă ritmicitate, dispuse la distanţe 
comensurabile şi care afectează întreaga supra
faţă a ariei depresionare scufundate, dispuse pe 
direcţia NE-SV. Acest sistem de fracturi este di
rect legat de câmpul de fracturi principal , răspun
zător de evoluţia vulcanismului sud-harghitean, 
faţă de care se află într-o poziţie perpendiculară. 
În evoluţia acestui sistem de fracturi se constată o 
oarecare departajare în timp dinspre NV, înspre 
SE a faliilor componente şi o simultaneitate cu 
evoluţia vulcanismului în spaţiu, argumentat mai 
nou şi prin datările de vârstă radiometrică ale 
vulcanitelor, dezvoltate pe aceste aliniamente 
(Vlăhiţa-Chirui, Racu, Jigodin-Miercorea Ciuc, 
Tirco, Murgul Mare). Această departaj are în 
timp, în evoluţia acestui sistem de fracturi este 
sesizabil şi în micile diferenţe existente în succe
siunea litologică a celor două bazinete, datorate 
în bună parte retardeit.'itii în evoluţia sectorului 
estic. În acelaşi timp afectează sistemul de frac
turi N-S decroşându-l într-o mică măsură şi 

decalând fundamentul ariei depresionare cu sal
turi pe vertica l ă de 10-40 m. Datorită comporta
mentului tectonic diferit al compartimentului 
ridicat, rigid al metamorfitelor, acest tip de dislo
caţii prezintă o arcuire în faţa acestuia, ajungând 
în poziţie paralelă cu el, continuându-se în faţa 
Unităţii Central-est-carpatice, pe direcţia 

NNE-SSV şi se racordează la "sistemul fractural 
al Cormoşului", sau cu o nouă flexură inversă ce
lui precedent, se aliniază sistemului fractural E-V. 

Segmentul structural E-V, ce face parte 
dintr-un sistem crusta! (Şt. AIRINEI, A. 
PRICĂJAN, 1972) şi afectează imaginea tecton
ică a Bazinului Baraolt, trece prin dreptul locali-

tăţilor Augustin, Baraolt, Biborţeni , Băţani şi se 
continuă către E spre localitatea Bicsad. Acest 
sistem cu rol evident perturbator în imaginea tec
tonică , de altfel unitară a bazinului, prezintă o 
flexură în cyeptul localităţilor Baraolt-Bibor\eni
Băţani . Sectorul principal al acestui sistem are o 
lăţime de desfăşurare impozantă de 1500-2000 
m, prezentând decroşări de 700-1200 m şi dislo
caţii verticale cumulate de 500-550 m. Acest sis
tem fractural a avut un rol hotărâtor în modelarea 
părţii sudice a bazinului Baraolt, prin prăbuşirea , 

iar mai târziu prin elevarea compartimentelor din 
acest sector. Pe aria sa de dezvoltare, datorită 

decroşării remarcabile pe care-l prezintă şi cu 
interferenţa sistemului fractural NE-SV, formea
ză arii cu distensiuni şi de compresiuni locale, 

·favorizând apariţia micilor corpuri magmatice pe 
flancul nordic al acestuia, totodată a avut rol şi în 
strangularea activităţii magmatice înspre SV, 
aliniamentul general pe care se dispqn micile 
corpuri magmatice formate din andezite piro
xenice de tip „Tirco" (LASZLO A. et al. 1996, 
ACTA). 

Cu rol scăzut în modelarea fundamentu
lui bazinului, cu extindere l imitată în NV-ul ba
zinului, trebuiesc amintite şi faliile dispuse pe di
recţia NV-SE, care reprezintă un sistem structu
ral vechi, reactivat în fuza incipientă de formare a 
bazinului, având o mică anvergură în general, 
care nu modelează hotărâtor alura morfologică a 
zonei din faţa metamorfitelor, însă facilitează 

intr-o oarecare măsură dezvoltarea golfului 
Vârghiş pe o paleaovale deja existentă. Fracturile 
ce afectează marginea bazinului, cu importantă 
în evoluţia ariei depresionare, reprezinţă în ge
neral un sistem de fracturi paralele cu pasul faliei 
ce nu depăşesc 5-10 m. Ele nu sunt figurate la 
scara la care apare harta structurală din figura 1. 

Argumente în favoarea imaginii 
structural-tectonice 

Datele survenite din măsurătorile geofi
zice, care vizează aria studiată , sau prezintă in
formaţii importante asupra acesteia, au fost pre
zentate în numeroase lucrări , semnate de I. 



GAVĂT (1963, 1968), Şt. AIRINEI et colab. 
(1965, 1972, 1980), R. BOTEZATU (1965, 
1982), M. SOCOLESCU (1975), Gr. MOŢOI 
(1972), T. CRISTESCU (1977), F. IONESCU 
(1984). Lucrările amintite, dintre care mai ales 
cele gravimetrice evidenţiază în principal ele
mentele structurale majore care concură la evo
luţia ariei cercetate, reliefând în principal acci
dentele tectonice majore cum sunt versantul estic 
al Perşanilor ce reprezintă afundarea fundamen
tului sub depozitele de umplutură ale bazinului, 
aliniamentele tectonice NE-SV, cât şi sistemul de 
fracturi E-V, la nivelul localităţilor Căpeni-Bi
borţeni . Se reliefează minimele gravimetrice, 
pentru zonele de maximă afundare în zona Tă
Iişoara şi Herculian, cât şi zonele de creste para
lele din zona central-nordică a perimetrnlui prin 
maximele gravimetrice suprapuse, argumentând 
în mare măsură elementele majore, constituente 
ale zonei şi care reprezintă părţile componente 
principale din imaginea obţinută în harta struc
turală din fig. 1. Pe baza lucrărilor apărute de Şt. 
AIRINEI şi A. PRICĂJAN (1972), se subliniază 
ansamblul dislocaţiilor crustale, regionale şi lo
cale, ce stabilesc raporturile majore ale maselor 
geologice adânci din aria vulcanitelor neogene şi 
a depresiunilor intramontane limitrofe şi corela
ţia dintre structura geologică, aureola mofetică şi 
apariţiile de ape minerale. Cartările de teren efec
tuate în ultima perioadă argumentează în mod 
cert apariţia izvoarelor minerale carbogazoase şi 
a degajărilor de co2 pe aliniamente bine definite, 
din bazinul Baraolt, dispuse pe direcţia NE-SV, 
preluate lateral de sistemul de fracturi N-S, ca şi 
în cazul văilor Baraolt, Agreş, Herculian, Borviz. 
în acelaşi timp imagine similară prezintă şi apa
riţiile de izvoare de apă dulce dispuse în majori
tatea cazurilor pe aliniamente ce definesc fracturi 
de multe ori mascate la suprafaţa de depozitele 
mai noi neafecate tectonic, ca şi în cazul v. 
Cormoşului , p. Btikkos. În aceaşi ordine de idei, 
direcţia principalelor pârâuri din reţeaua hidro
grafică a bazinului Baraolt, prin aliniamentele 
rectilinii, cu orientări preferenţiale, sunt argu
mente directoare pentru principalele sisteme de 
fracturi ce au afectat depresiunea. în majoritatea 

cazurilor pe aceste văi se pot observa relaţii di
recte dintre depozitele umpluturii bazinului, ce în 
coloana stratigrafică se află în superpoziţie , 

cazuri foarte evidente în sectorul dintre Baraolt şi 
Biboqeni, unde în flancul nordic apar în relaţii 
directe depozitele vulcanogen-sedimentare cu 
depozitele de terasă . Aceeaşi imagine se reliefază 
şi în cazul v. Agreş, v. Dungo, v. Cosa, v. Ghe
rend, v. Hosu, şi . Şugo. Pe baza prospecţiunii de 
teren se poate preciza existenţa a două sisteme de 
falii: unul mai vechi, cu orientare N-S, şi unul 
NE-SV mai nou, cu fracturi care le decroşează pe 
cele precedente. Prezenţa sistemului de falii E-V 
ce afectează de altfel şi zona minieră Căpeni, 

Baraolt, Bodoş , este de asemenea evidentă . 

Interpretări similare sunt reliefate şi de Viorica 
POPOVICI (1959), M.Gh. SAVU (1981 ), şi M. 
KUSKO (1983). Aceste date stau la baza inter
pretării imaginii de satelit LANDSAT (Fig.2.), 
prin analiza fiecărei liniaţii (posibile fracturi) , ce 
apar pe imaginea fotografică, s-a studiat în direc
tă corelare cu datele survenite din teren. În 
realizarea imaginii interpretate, pe baza fotogra
fiei de satelit am considerat necesară localizarea 
cât mai exactă a fracturilor şi a elementelor struc
turale, astfel încât imaginea obţinută să între
gească pe cea obţinută din diferitele interpretări 
realizate din datele cartărilor de suprafaţă, ale 
lucrărilor miniere, lucrărilor de foraj cât şi din 
datele survenite din prospecţiunile geofizice. 
Astfel ne oferă o serie de informaţii noi ce îmbo
găţesc imaginea structural-tectonică de suprafaţă . 

Pe imaginea de satelit se pot urmări în bune con
diţii aliniamentele tectonice acoperite de depo
zite recente, care cu ocazia cartărilor de suprafaţă 
nu erau vizibile, totodată se reliefează sectoarele 
intens fracturate ce se desfăşoară pe lăţimi con
siderabile (sistemul de fracturi E-V pe intervalul 
Augustin-Baraolt-Biborţeni-Băţani-Bicsad), ·care 
pe segmentul acoperit de depozitele de umplu
tură ale bazinului nu este sesizabil în cartările de 
suprafaţă, fiind detectate în corelările dintre 
lucrările miniere şi foraj . Imaginea de satelit în 
multe situaţii oferă informaţii asupra relaţiilor 

tectonice existente dintre două compartimente 
de-a lungul unei linii tectonice sau decroşări, fa-
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cilitând astfel interpretarea şi corelarea datelor 
survenite din lucrări (în cazul sistemului de falii 
E-V decroşare, compartiment coborât, in cazul 
flancului SE-ic din faţa localităţilor Căpeni

Baraolt, sau flancul V-ic al bazinului căzături de 
falie). Pe baza interpretării imaginii satelitare se 
pot decela linii tectonice pe care dinainte nu le
am cunoscut (din cadrul fracturilor NE-SV, sau 
in cadml bazinetului Aita Seacă) , sau care suge
rează eventuale distensiuni sau compresiuni de-a 
lungul decroşărilor. În acelaşi timp imaginea de 
satelit facilitează plasarea rezultatelor obţinute 
într-un context al imaginii structural-tectonice 
regionale de ansamblu, . 

Concluzii 

Schiţa structural-tectonică obţinută pe 
baza interpretării imaginii de satelit prezintă o 
similitudine remarcabilă cu harta structurală exe
cutată la fundamentul depozitelor . pliocene. 
Aceasta argumentează veridicitatea hărţii struc
turale întocmite şi exclude în mare măsură 

subiectivitatea interpretatorului în cazul ralierii la 
una din stilurile tectonice neadecvate, abordabile 
în cazul întocmirii imaginii structurale la funda
mentul depozitelor de umplutură ale ba-zinului. 

Schiţa obţinută de pe urma interpretării 
fotografiei de satelit prezintă o imagine structur
al-tectonică, ce reprezintă preludiul la suprafaţă a 
sistemelor de falii care au afectat fundamentul 
Bazinului Baraolt, subliniind perioada lor activă 
în tot decursul de formării bazinului. 

Harta structurală la fundamentul bazinu
lui ne dezvăluie o imagine unitară şi specifică 

zonei, cu o serie de elemente structurale de 
fineţe, din faţa SV-ică a vulcanitelor neogene sub 
care se continuă păstrând acelaşi stil tectonic de 
ansamblu şi în subasmentul bazinului Ciucului 
de Mijloc şi Inferior. 

Relieful acoperit de depozitele de umplu
tură ale Bazinului Baraolt este consecinţa şi efec
tul conjugat al structurilor şi reliefului preexis
te!'lt al flişului est-carpatic, cu şi mai ales al sis
temelor de fracturi care l-au afectat, acţionând fie 

separat, fie concomitent în timp, în toată perioada 
de evoluţie a bazinului. 
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Szerkezeti adatok a Bar6ti
medence f ejlodestOrteneti 
modeljehez 
(Kivonat) 

A Bar6ti-medence vastag pliocen-pleisz
tocen iiledeksora es a kăzbetelepiilt vulkanoszedi
mentek kepezik a teri.ilet fiatalabb szerkezeti egyse
geit. Aljzatât a Csalh6i takar6 kreta koru iiledek
ăsszlete kepezi, amelynek gy(irt, erosen tagolt szerke
zeti rendszere mai kepet a pliocen-pleisztocenben 
lezajlott keregmozgasok soran nyerte el. A meglevo, 
fOJeg filras- es banyamunkalatok adataira alapozva 
es geofizikai meresek eredmenyeivel kiegeszftve, 
ătfog6, medenceiiledekek fekiiszintvonalas terkepe 
alapjân egyseges kep târn! elenk, ami az aljzat tek
tonikai es szerkezeti felepfteset illeti, ugyanakkor 
fel vilăgosftâst nyujt egyes kinematikai esemenyek 
nagysagar61, egymashoz viszonyitott idObeli ten
denciair61. A K-i Karpatok f6 szerkezeteinek irany
vonalaval parhuzamosan kialakult E-D-i iranyd ve
ci5rendszer, a tersegben fontos szerepet tălt be a 
Bar6ti-medence lezăkkeneseben es aljzatmorfol6-
giăjânak kialakitâsaban. Ezt harântolja az EK-DNy-i 
i.ranyd, a Del-Hargita vonulatâra merolegesen el
helyezkedo, de a f6 vulkâni vonulathoz kapcsol6d6 
' et6rendszer. A felvazolt altalanos szerkezeti kepet 
megbontja a medence deli peremen, K-Ny irânyban 
htlz6d6, nagy szetteri.ilesi z6naval rendelkezo 
lcrusztâlis vetorendszer. A haram vetorendszer ter-

ii es id6beli egyiittes, illetve kiilăn - kiilăn moz
g;lsa hatarolja be a ket medenceresz siillyedesi te
nileteit. A fekiiszintvonalas terkep nagy hason16sa
goc mutat a LANDSAT(l989) (frfelvetel tiizetes 
•eJdolgozasa alapjan kesziilt keppel, ami tăbbnyire 

vetorendszerek mozgasat, aktival6dasat bizonyitja 
a rnedence egesz fejlodesi szakaszaban. Az (frfelve

ăltal sikeri.ilt a terepi fdrasadatokkal es a kiilăn-

băzo geofizikai m6dszerekkel fel t.1.rt szerkezeti ke
pet 1tj informaci6kkal kiegesziteni . 

Structural Data Concerning 
the Model of the Geologica! 
Evolution of the Baraolt Basin 

(Abstract) 

The ymmger structural units in the basin 
are the thick sedimenta! layers from Pliocene
Pleistocene and the intercalated volcano-sediments. 
The basement is made up by Ceahlău mappe from 
Cretaceous. This mappe from the basement is fold
ed, articulated and it gained its presene day structur
al system through the cmstal movements from 
Pliocene-Pleistocene. We were able to gain a uni.
tary conception about the tectonica! and stmctural 
construction of the basin using the data from the 
drillings, mini.ng, and the geophysical measure
ments. We completed all these data with those from 
the contour subcrop mappe. This conception shows 
us the size of the cinematic events and their related 
tendency in time. The N-S directional fault system 
whi.ch is parallel with the main strncn1ral directions 
of the E.:'lstern Carpathi.ans plays an important role 
in the area, in lhe collapse of the basin and in the 
evolution of the basement morphology. This fault 
system is intersected by another fault system in the 
NE-SW direction which is at a righl angle to the 
Southern-Harghi.ta mountains and it is tightly con
nected to the main volcanic catena. This general 
disposition of the structure is interrupted in the 
Southern border of the basin by an E-W direction 
cmstal fault system which has large divergent zone. 
These three fault syslems are unitary in space and 
time, and their separate movements deli.mit the two 
collapsing areas in the basin. The contour subcrop 
map is quite similar to the image obtained after the 
evaluation of the LANDSAT photo of this area. 
This proves that the fault systems were active all 
along the evolution of the basin. We managed to 
complete al! the information about the structure of 
the basin with the help of thi.s LANDSAT photo. 
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LEGENDĂ: 1.1 aliniamente structurale bine reliefate; 2./ aliniamente structurale presupuse; 3. I 
căderi de falie; 4./ forme închise; 5./ continuarea aliniamentului tectonic în afara conturului; 6. I 
decroşări; 7./ localitate. 

Figura I. Harta aliniamentelor tectonice din zona Baraolt, obtinută pe baza interpretării imaginii de 
satelit 




