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Resurse ºi perspective
de interes gemologic
din judeþul Neamþ
(Rezumat)
Formaþiunile geologice generatoare sau deþinãtoare de minerale ºi roci de interes
gemologic din judeþul Neamþ, ne oferã un
sortiment coloristic variat de minerale ºi
roci, care situeazã acest judeþ din punct de
vedere al potenþialului gemologic pe locul
al 15-lea între cele 41 de judeþe din România (2,79%). Mare parte a resurselor gemologice de aici sunt generate exclusiv de
domeniul sedimentar.
Cuvinte cheie: gemologie, radiolarite,
calcedonie, cuarþ (diamante de Maramureº), lemne silicifiate, menilite, lidite,
chihlimbar, rodocrozit.
Introducere
Scopul urmãrit de aceastã lucrare este în
primul rând acela de a semnala unele resurse de
interes gemologic, care apar în cadrul judeþului
Neamþ ºi de a atrage atenþia asupra unor formaþiuni geologice, care pot prezenta premise favorabile de deþinere a unor asemenea resurse. În al
doilea rând, dorim sã trezim interesul unor oameni preocupaþi de „frumosul”, pe care îl ascund
pietrele cu scopul colectãrii, prelucrãrii ºi valorificãrii acestora pe plan local.
Prin resurse gemologice înþelegem acele
minerale sau chiar roci de origine anorganicã sau
organicã, care, printr-o prelucrare sumarã sau
mai elaboratã, pun în evidenþã o serie de calitãþi
gemologice cum ar fi duritatea, culoarea, transparenþa strãlucirea, iridescenþa, opalescenþa,
jocurile de lumini etc.
Prin perspective de interes gemologic
înþelegem acele premise favorabile, pe care le pot
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avea unele formaþiuni geologice de genezã magmaticã, metamorficã ºi sedimentarã de a genera
sau de a fi purtãtoare de minerale sau de roci cu
calitãþi de geme. Spre exemplu, la noi în þarã se
ºtie cã formaþiunile sedimentare ale Oligocenului
(mai precis Gresia de Kliwa) din cadrul fliºului
Carpaþilor Orientali sunt purtãtoare sau deþinãtoare de chihlimbar sau de ambrã, fapt cunoscut
îndeosebi de pe aria judeþelor Buzãu, Vrancea,
Bacãu ºi Suceava. Oligocenul purtãtor de chihlimbar este dezvoltat începând din Valea Prahovei sub forma unor fâºii (sau cute solzi), care
se continuã pânã în Valea Sucevei, trecând apoi
în Ucraina. Ca atare, în toate aceste arii de apariþie a gresiilor de Kliwa existã perspective favorabile de detectare a unor noi iviri de chihlimbar.
Cu studiul acestor pietre de podoabã se
ocupã o ramurã a mineralogiei care poartã
numele de Gemologie, nume care derivã de la
vechea denumire latinã a pietrelor preþioase
(gemma). Gemologia este, în acelaºi timp, o ºtiinþã dar ºi arta de valorificare la maximum a elementelor de frumuseþe ale pietrelor nobile; ea se
ocupã cu studiul propietãþilor fizice ºi chimice
ale acestora, cu determinarea, autentificarea,
expertiza ºi cu evaluarea lor, dar ºi cu condiþiile
genetice de formare a acestora în formaþiunile
scoarþei terestre. În ultimul timp, deoarece
abundã pe piaþã tot felul produse de sintezã, care
imitã pietrele de podoabã, gemologia se ocupã ºi
cu gãsirea celor mai simple ºi mai eficiente
metode de departajare a acestor piese sintetice de
pietrele naturale, spre a evita inducerea în eroare
a cumpãrãtorilor mai puþin iniþiaþi în domeniul
gemologiei. Astãzi, pe piaþã abundã pietrele artificiale ºi de sintezã, imitaþii, dublete ºi pietre naturale modificate prin tratamente termice etc., care,
în mod obligatoriu, ar trebui sã poarte etichete de
rigoare.
Pânã în prezent au fost descoperite pe
Terra ºi validate circa 3500 de minerale anorganice, care intrã în atenþia mineralogiei, dintre
care circa 330 (9%) de minerale pot prezenta în
unele cazuri ºi calitãþi gemologice. La noi în þarã,
din aceastã zestre mineralogicã au fost semnalate
pânã în prezent aproape 550 minerale (adãugând
ºi unele varietãþi).
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În linii mari, pietrele nobile, conform
reglementãrilor internaþionale unanim acceptate
ºi patronate de cãtre C.I.B.J.O. (Confederaþia
internaþionalã a bijutierilor, giuvaergiilor ºi
aurarilor), se împart – în funcþie de raritatea, calitãþile lor gemologice ºi de valoarea lor – în trei
mari categorii:
1. Pietre preþioase, în care sunt încadrate
doar diamantele, rubinele, safirele ºi smaraldele.
2. Pietre fine, în care sunt incluse toate
celelalte geme transparente, uneori translucide,
dintre care amintim: topazele, acvamarinele,
crizoberilele, ametistele, zirconul, turmalinele,
opalurile nobile etc.
3. Pietre ornamentale, care includ pietrele
translucide sau opace cum ar fi jadul, nefritul
agatele, calcedoniile, cuarþul, jaspul, lemnele silicifiate, granaþii, turcoaza, lapislazuli, peridotul,
malachitul, sodalitul, rodocrozitul, rodonitul etc.
Pentru cei care nu sunt iniþiaþi în domeniul gemologiei, gemele pot fi clasate, din punct de
vedere practic, în cinci categorii:
În prima categorie sunt încadrate circa 81
de geme, care se gãsesc în mod obiºnuit pe piaþã,
de la diamant la malachit (dupã SCHUMANN,
W., 1995).
În a doua categorie sunt incluse circa 44
de geme destinate îndeosebi colecþionarilor de
geme, dar care pot fi montate ºi utilizate ºi sub
formã de pietre de podoabã.
În a treia categorie sunt incluse circa 185
de minerale, care constituie doar raritãþi de colecþii gemologice, nefiind montate decât arareori în
bijuterii.
În ultima categorie sunt încadrate circa
15 tipuri de roci cu calitãþi de geme, care sunt
folosite ca pietre de podoabã.
O categorie aparte înglobeazã circa 6 tipuri de materii de origine organicã folosite în
gemologie (total 331).
În mod firesc, gemologia – fiind o ramurã a mineralogiei – clasificã gemele dupã aceleaºi criterii chimice folosite în mineralogie, separându-se astfel 8 clase de minerale anorganice,
dupã cum urmeazã:
1. Corpuri simple: diamant, sulf, aur,
argint (4).
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2. Sulfuri: pirit, sfalerit, calcopirit, proustit etc. (13).
3. Halogenuri: fluorit etc. (6).
4. Oxizi ºi hidroxizi: familia cuarþului
(calcedonii, agate, jaspuri, opaluri, lemne silicifiate, ametist, crizopraz, aventurin), crizoberil,
corindon (rubin, safir), hematit, rutil, spineli
etc.(65).
5. Nitraþi, carbonaþi, boraþi: aragonit, calcit, azurit, malachit, siderit, rodocrozit, witherit
etc. (30).
6. Sulfaþi, cromaþi, molibdaþi: anhidrit,
gips, celestin, barit etc. (9).
7. Fosfaþi, arseniaþi, vanadaþi: apatit, lazulit, turcoazã, berilonit, vivianit, vanadinit etc.
(34).
8. Silicaþi, unde sunt încadrate cele mai
multe minerale geme (149): acvamarin, granaþi,
amazonit, beril, cianit, smarald, howlit, jadeit,
nefrit, lapislazuli, peridot, piatra lunii, piatra soarelui, rodonit, serpentinã, sodalit, spodumen,
talc, topaz, turmalinã, zircon etc.
9. Ultima categorie de geme nu mai
cuprinde minerale, ci roci ºi materii de origine
organicã cum sunt: agalmatolitul, alabastru, moldavit, obsidian, onix calcaros, chihlimbar, gagat,
corali, perle, sidef, ivoriu (fildeº) (21).
În total: 331 de minerale, roci ºi materii
organice.
Principalele formaþiuni geologice generatoare de minerale geme sunt rocile magmatice,
urmate de cele metamorfice, pe ultimul loc fiind
situate cele sedimentare.
Rocile magmatice intrusive (consolidate în
crusta terestrã) ºi extrusive (consolidate la suprafaþa crustei) rezultã din solidificarea unei topituri
alcãtuite din silicaþi, oxizi, vapori de apã ºi diferite
gaze. În procesele complexe de consolidare a magmei se pot forma cele mai numeroase ºi mai variate minerale, dintre care unele prezintã ºi calitãþi de
geme (diamant, pirop, diopsid, peridot, smarald,
acvamarin, topaz, turmalinã, cuarþ, crizoberil, apatit, beril, granaþi, amazonit, spineli, zircon, casiterit,
crizoberil, spodumen, cuarþ roz etc.).
Rocile metamorfice se formeazã pe seama unor roci preexistente (sedimentare ºi magmatice) prin scufundarea lor pe arii extinse

(metamorfism regional) unde sunt supuse unor
noi condiþii de temperaturã ºi de presiune ºi, prin
urmare, mineralele constitutive ale acestora sunt
nevoite sã se adapteze la aceastã nouã situaþie,
rezultând astfel aºa-numitele roci cristaline de diverse categorii. Adaptarea (metamorfozarea)
mineralelor constitutive se face fãrã a se ajunge
la topirea lor (în stare solidã). În aceste condiþii
se pot forma urmãtoarele minerale-geme: disten,
spodumen, granaþi, staurolit, talc, epidot, actinolit, aventurin, cuarþ, ametist, chiastolit, demantoid, jadeit, nefrit, lapislazuli, scapolit, sepiolit,
zoisit, serpentinã etc.
O a doua categorie de roci metamorfice
se formeazã pe arii reduse, la contactul dintre
corpurile magmatice intrusive pe cale de consolidare cu rocile înconjurãtoare, luând naºtere în
aceste zone o serie de minerale de contact (de
skarn) sau unele minerale metasomatice. ªi în
asemenea cazuri se pot forma minerale-geme
(granaþi, rubine, safire, spineli, lapislazuli, andaluzit, cuarþ, turmalinã, zircon, diopsid, ilmenit,
hematit, apatit, diaspor, fenacit, axinit, magnetit,
anataz etc.).
Rocile sedimentare se formeazã în mediile continental, lacustru ºi marin pe seama materialelor erodate de pe continente, în urma acumulãrii resturilor organice scheletice, sau prin
precipitãrii chimice sau biochimice ale sãrurilor
din apele oceanice. În general, aceste formaþiuni
sunt slab generatoare de minerale geme. Dintre
acestea amintim pe cele legate de fenomene de
oxidare: malachit, azurit, crizocol, ceruzit, prehnit, variscit, dioptaz, adamin etc. Dintre cele formate în mediile de sedimentare marin sau lacustru amintim jaspurile radiolaritice, accidentele
silicioase (silexurile), opalurile nobile, lemnele
silicifiate, lidienele, menilitele, „Diamantele de
Maramureº” (cuarþ autigen), silicolitele limnice,
alabastrul, gipsul, celestina, septariile, agatele
diagenetice fosilifere, chihlimbarul, perlele, sideful, coralierii etc. La acestea se adaugã mineralele
dure remaniate în depozite continentale ºi marine
(în zãcãminte secundare – placersurile cu pietre
preþioase): diamante, rubine, safire, granaþi etc.
În linii cu totul generale putem afirma cã
circa 70% din mineralele-geme sunt generate de

domeniul magmatic, urmat de cel metamorfic (cu
circa 25%) ºi de cel sedimentar (cu circa 5%). Se
mai poate sublinia faptul cã o serie de mineralegeme pot apare ºi în domeniul magmatic ºi în cel
metamorfic, sau uneori chiar în cel sedimentar.
Ca valoare cumulatã, cele mai multe minerale
geme sunt generate în proporþie de 95% de
domeniul magmatic.
Scurtã caracterizare geograficã
ºi geologicã a judeþului Neamþ
Date geografice
Judeþul Neamþ, care are o suprafaþã de
5890 km2, are un relief variat ce cuprinde zone
montane (înspre vest), zone colinare ( în centru)
ºi zone de podiº (înspre est).
Orografie. Zona montanã care aparþine
segmentului estic al Carpaþilor Orientali este
reprezentatã prin Munþii Stâniºoarei (Vf. Bivolu,
1530 m), prin partea sudicã a Munþilor Bistriþei
(Vf. Grinþieºu, 1758 m), prin Masivul Ceahlãu
(Vf. Toaca, 1907 m), prin partea esticã a Masivului Hãghimaº, prin nordul Munþilor Tarcãului
(Vf. Mãgura Tarcãu, 1597? m) ºi prin Munþii
Goºmanului (Vf. Goºman, 1505 m ºi Murgoci,
1293 m), care se suprapun peste zona cristalinomezozoicã ºi peste zona fliºului.
În cadrul zonei muntoase se individualizeazã Depresiunea Intramontanã Pipirig.
Zona subcarpaticã se suprapune peste
formaþiunile Miocenului. În cadrul acestei zone
se individualizeazã o serie de arii depresionare în
zonele Neamþ, Cracãu, Girov, Tazlãu, cu altitudini
medii de 500 m, care ar forma împreunã Depresiunea Cracãului.
Partea esticã a teritoriului judeþului (la
est de Siret), care aparþine Podiºului Moldovenesc, este caracterizatã printr-un relief colinar
(400–600 m) cu interfluvii largi ºi plane. Diferenþa maximã de altitudine înregistratã pe aria
judeþului este de circa 1700 m.
Hidrografie. Principalul colector care
asigurã drenajul ariei judeþului este râul Siret ce
colecteazã pe dreapta apele râurilor Moldova ºi
Bistriþa. Valea Moldovei primeºte ca afluenþi de
dreapta râurile Neamþu ºi Agapia. Bistriþa colec-
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teazã pe stânga râurile Audia ºi Cracãul ºi pe
dreapta Bicazul, Tarcãul ºi încã câþiva afluenþi
mai mici (Calu, Nechitu). În Podiºul Moldovenesc din aria judeþului îºi are izvoarele Valea
Bârladului ºi afluentul sãu de stânga, Valea
Bozienilor.
Date geologice. Cea mai mare parte a ariei judeþului aparþine Carpaþilor Orientali, iar sectoarele estice aparþin Platformei Moldoveneºti.
Regiunea carpaticã este alcãtuitã geologic din zona cristalino-mezozoicã, zona fliºului
ºi zona neogenã.
Zona cristalino-mezozoicã, care ocupã
ariile cele mai vestice ale judeþului, este alcãtuitã
din depozite cristalofiliene (mezo- ºi epimetamorfice), peste care se dispun depozite sedimentare triasice, jurasice ºi cretacice ce alcãtuiesc trei
pânze de ºariaj (Hãghimaºului, Bucovinicã ºi
Subbucovinicã).
La est de aceastã arie se dezvoltã zona
fliºului, alcãtuitã cu predilecþie din depozite cretacice-paleogene ce îmbracã mai multe faciesuri,
în cadrul cãrora au fost separate mai multe pânze
de ºariaj ce se încalecã succesiv de la vest înspre
est (pânza de Ceahlãu, pânza ºisturilor negre (de
Audia) pânza de Tarcãu ºi Unitatea marginalã).
Zona miocenã subcarpaticã este alcãtuitã
din depozite de molasã, care, la rândul lor, sunt
cutate ºi ºariate peste Platforma Moldoveneascã
de-a lungul liniei de falie pericarpaticã.
Platforma Moldoveneascã este alcãtuitã
în fundament din depozite metamorfice placate
de sedimente siluriene, jurasice, cretacice, eocene, iar spre suprafaþã apar depozite badeniene,
sarmaþiene, pliocene ºi cuaternare.
Istoricul cercetãrilor geologice
de interes gemologic
Pânã în prezent nu a fost publicatã nici o
lucrare cu privire la resursele gemologice ale
judeþului Neamþ, cu excepþia lucrãrii lui MURGOCI (1902), care se referã la chihlimbarul din
România, lucrare în care se aminteºte de câteva
apariþii de chihlimbar ºi din judeþul Neamþ.
Existã, totuºi, unele lucrãri publicate cu
privire la resursele gemologice ale judeþelor li-
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mitrofe sau apropiate, cum ar fi judeþele Harghita, Mureº, Covasna, Suceava, Vrancea ºi Buzãu.
În unele dintre aceste judeþe, formaþiunile sedimentare ale fliºului carpatic sunt identice sau
similare cu cele din judeþul Neamþ ºi, ca atare,
existã premise favorabile ca unele resurse gemologice legate de acestea sã aparã ºi în judeþul nostru. Au fost publicate de cãtre GHIURCA ºi
colaboratori resursele ºi perspectivele gemologice pentru 18 judeþe, ºi anume: Satu-Mare
(1998), Maramureº (1998), Bistriþa-Nãsãud
(1995), Sãlaj (1997), Bihor (2000), Mureº
(1966), Harghita (1998), Covasna (1988), Alba
(1997), Hunedoara (1999), Arad (1996), Timiº
(1996) Prahova (1996), Cluj (2000), Buzãu
(2000) Vrancea (2000), Caraº-Severin (2000),
Suceava (2002, în volumul prezent). Se aflã sub
tipar perspectivele gemologice ale judeþelor
Sibiu, Braºov, Argeº ºi Dâmboviþa.
Sunt redactate ºi sunt gata pentru tipar
datele pentru alte 6 judeþe, ºi anume: Mehedinþi,
Gorj, Vâlcea, Bacãu, Tulcea ºi Constanþa.
Celelalte 12 judeþe de ºes ºi de podiº din
þara noastrã, ºi anume: Dolj, Olt, Teleorman,
Giurgiu, Cãlãraºi, Ilfov, Ialomiþa, Brãila, Galaþi,
Vaslui, Iaºi ºi Botoºani, având resurse nesemnificative, au fost tratate toate la un loc.
Dintre lucrãrile geologice referitoare la
judeþul Neamþ, care cuprind ºi unele date de interes gemologic, amintim: GRASU (1973), BÃNCILÃ & PAPIU (1953), ATANASIU (1916),
FILIMON & DAMIAN (1965), MIRÃUÞÃ
(1962 a). Dintre lucrãrile geologice cu profil general amintim: BLEAHU et al. (1976), BÃNCILÃ (1953), BRANA (1967), RÃDULESCU &
DIMITRESCU (1966), GRASU et al. (1988),
MIHÃILESCU & GRIGORE (1981), PÂRVU et
al. (1977).
Resurse ºi perspective de interes
gemologic din judeþul Neamþ
Evaluarea potenþialului gemologic al
unei arii administrative, în mod normal, ar trebui
sã se facã pe baza unor prospecþiuni gemologice
efectuate în prealabil. În lipsa unor asemenea
cercetãri, în aria judeþului aprecierea acestora se

poate efectua numai þinând cont de toate datele
geologice cunoscute referitoare la formaþiunile
generatoare sau deþinãtoare de minerale de
interes gemologic prezente pe raza judeþului. Am
menþionat anterior, în acest sens, cã principalele
depozite geologice generatoare de geme sunt formaþiunile magmatice (intrusive sau extrusive),
urmate de cele metamorfice ºi de cele sedimentare. Analizând, pe o hartã geologicã a judeþului,
apariþia la suprafaþã a acestor trei tipuri de formaþiuni, constatãm cã cea mai mare arie este
ocupatã de formaþiunile sedimentare, cãrora le
revine, statistic, o suprafaþã de circa 5552 km2
(din totalul de 5890 km2), respectiv 94,3%. Formaþiunilor cristaline metamorfice, care apar doar
în zonele vestice ale judeþului, în zona axialã a
Carpaþilor Orientali, ºi care ocupã niºte fâºii orientate N–S, le revine o suprafaþã de 307,3 km2,
respectiv 5,3%. Formaþiunile magmatice apar pe
arii foarte reduse, sub forma unor mici petece de
100-200 m lungime, tot în zona axialã a Carpaþilor, ºi sunt reprezentate prin diabaze, melafire ºi
prin roci ultrabazice serpentinizate. Ele apar incluse fie în depozitele cristaline, fie în cele sedimentare ºi ocupã o suprafaþã foarte redusã (abia
30,7 km2, revenindu-le 0,4%).
Pornind de la aceste date reale privind
rãspândirea în cadrul judeþului a celor trei tipuri
principale de formaþiuni, vom ajunge implicit la
concluzia cã cele mai multe minerale ºi roci de
interes gemologic vor fi legate de formaþiunile
domeniului sedimentar, urmate de cele ale domeniului metamorfic ºi magmatic. Ca atare, în cele
ce urmeazã vom prezenta principalele minerale ºi
roci de interes gemologic începând cu formaþiunile sedimentare ce predominã în cadrul judeþului. Având în vedere faptul cã formaþiunile sedimentare se dezvoltã în cadrul Carpaþilor Orientali
sub forma unor fâºii orientate N–S, în concordanþã cu însãºi direcþia catenei montane, multe
dintre formaþiunile generatoare sau deþinãtoare
de minerale ºi roci de interes gemologic sunt
cunoscute ºi vor apare ºi în judeþele învecinate de
la sud (jud. Bacãu) ºi de la nord (jud. Suceava).
Majoritatea mineralelor ºi rocilor utilizabile în
gemologie, care apar în cadrul judeþului Neamþ,
au la bazã silicea (SiO2) secretatã de organismele

silicioase (radiolari, diatomee, spongieri) ce au
avut în unele etape geologice condiþii favorabile
de dezvoltare în mediile marine.
Domeniul sedimentar
(circa 5552 km2 = 94,3%)
Domeniul sedimentar este reprezentat în
cadrul judeþului prin depozite variate atât ca
vârstã, cât ºi ca litologie. Cele mai vechi depozite
cunoscute în aria carpaticã axialã sunt depozitele
triasice, jurasice ºi cretacice din zona cristalinomezozoicã, urmate spre vest de depozitele cretacice ºi paleogene ale zonei fliºului ºi de cele
eocene, oligocene ºi miocene ale zonei subcarpatice. Toate aceste depozite sunt intens cutate, faliate ºi se încalecã unele peste altele de la vest
înspre est, îmbrãcând formele unor pânze de ºariaj. Pe Platforma Moldoveneascã apar la zi doar
depozite miocene superioare, pliocene ºi cuaternare necutate.
De aceste depozite sedimentare sunt legate urmãtoarele minerale ºi roci de interes
gemologic: jaspuri radiolaritice, „Diamante de
Maramureº” = cuarþ autigen, lidiene, spongolite,
accidente silicioase, menilite, lemne silicifiate,
chihlimbar, gagat, septarii silicioase ºi gipsuri.
Radiolarite. Apariþia jaspurilor radiolaritice este legatã îndeosebi de zona cristalinomezozoicã a Carpaþilor Orientali, deci ele vor
apare în ariile cele mai vestice ale judeþului
Neamþ.
Jaspul radiolaritic este o rocã silicioasã,
compactã, cu spãrturã concoidalã, coloratã în roºu, verde sau negru, alcãtuitã din calcedonie în
amestec cu hidroxizi de fier ºi cu substanþe argiloase. Ea se formeazã ca urmare a acumulãrii þesturilor silicioase ale radiolarilor în medii marine
normale, bogate în supsensii argiloase sau în
cinerite vulcanice. Jaspurile radiolaritice se deosebesc de jaspurile de origine magmaticã datoritã
faptului cã ele conþin, deºi rar, ºi þesturile de radiolari, pe seama cãrora s-au format. Jaspul magmatic este un mineral din familia calcedoniei,
care nu formeazã strate, ci umple doar anumite
fisuri ºi goluri ale rocilor eruptive.
Prin urmare, radiolaritele vor apare sub
forma unor strate mai groase sau mai subþiri
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intercalate în depozite sedimentare. Apariþia lor a
fost semnalatã în depozite callovian–oxfordiene,
atât pe flancul vestic, cât ºi pe cel estic al sinclinalului Hãghimaº. Pe flancul estic, care aparþine
teritoriului judeþului nostru, ele ar apare în bazinul Vãii Dãmucului, în zona Muntelui Chicera ºi
la sud de izvoarele acestuia, unde sunt semnalate
apariþii de jaspuri roºii ºi negre, intercalate în
depozite argiloase ºi grezoase. Radiolaritele din
judeþul Neamþ au fost studiate de ARMAª,
BÃNCILÃ ºi PPAPIU (1958), ele fiind semnalate cã ar apare pe vãile Dãmucului ºi Bicazului ºi pe pârâul Stânci, afluent al vãii Toºorog.
Ele sunt semnalate în aceeaºi arie ºi de cãtre
GRASU (1973) de pe pãrãul Stânii. Aceiaºi autori menþionezã apariþia lor ºi pe vãile Dãmuncului, Bartoºului, Lupului ºi la Poiana Fagului,
Salamaºul Mic ºi Salamaºul Mare. Ele sunt localizate în depozitele cretacic inferioare, denumite
„strate cu Aptychus”, din cadrul Pânzei Bucovinice a zonei cristalino-mezozoice. Apariþii de
jaspuri sunt semnalate ºi în depozitele wildflysch-ului (Barremian–Albian) seriei bucovinice, în care sunt localizate ºi micile corpuri de diabaze, melafire ºi serpentinite ºi ale unor cinerite
bazice, ale cãror suspensii în apele marine, dupã
PAPIU, ar fi favorizat dezvoltarea radiolarilor în
aceste arii. Se pare cã activitatea magmaticã s-a
manifestat încã de la începutul Mezozoicului ºi a
durat pânã în Cretacicul inferior, fapt jalonat de
prezenþa diferitelor intercalaþii de jaspuri în
depozite triasice (în alte arii din afara judeþului
Neamþ), ºi callovian–oxfordiene, tithonic–neocomiene ºi barremian–albiene din zona cristalino-mezozoicã a Carpaþilor Orientali.
Pentru utilizãri gemologice sunt apte doar
jaspurile omogene, compacte, dure, sticloase ºi
uniform colorate. Din ele, prin prelucrarea fragmentelor prin metode de ºlefuire în vrac, se pot
confecþiona o serie de pietre de podoabã comune,
iar prin prelucrãri speciale ºi obiecte decorative
sau chiar artistice. Deoarece jaspurile au o duritate
destul de ridicatã (5,5–6), ele ajung sã fie remaniate în aluviunile vãilor ce strãbat aceste intercalaþii, locuri de unde fragmentele parþial rotunjite
pot fi colectate cu uºurinþã deoarece se disting prin
coloraþia lor vie de celelalte elemente de pietriºuri.
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De depozitele fliºului Carpaþilor Orientali
sunt legate urmãtoarele minerale ºi roci de interes
gemologic: accidente silicioase, „Diamante de
Maramureº”, lidiene, spongolite, menilite, chihlimbar, gagat (?), septarii carbonatice (?).
Accidente silicioase. Accidentele silicioase pot fi legate de roci carbonatice, care apar,
de regulã, în cadrul depozitelor jurasice (callovian–oxfordiene) bine dezvoltate în cadrul Carpaþilor. În cadrul acestor depozite calcaroase se
disting douã tipuri de accidente silicioase, unele
cu aspect nodular, care pot fi detaºate uºor din
roca lor mamã ºi poartã denumirea de silex, ºi
altele care fac corp comun cu roca gazdã ºi nu
pot fi desprinse decât împreunã cu calcarele în
care sunt incluse (chaille). Arheologii utilizeazã
noþiunea de silex pentru acele fragmente silicioase, care, prin lovire, se desprind în aºchii tãioase ºi ascuþite. În general, aceste accidente silicioase din calcare provin prin diagenizarea unor
resturi de viaþã cu schelet silicios (spongieri) ºi
sunt alcãtuite din calcedonie. Se cunosc asemenea silexuri din depozitele cretacice de pe Nistru
ºi Prut sau din creta din Dobrogea. În cadrul
Pânzei de Ceahlãu, ºi anume din Stratele de
Ceahlãu, care, în general, sunt grezoase-conglomeratice, se cunosc ºi douã nivele de calcare masive, în care sunt localizate aceste accidente silicioase ce apar la circa 1500 m altitudine în
Masivul Ceahlãu, în zona denumitã Poliþa Cremeniºului. Aceºti noduli silicioºi dacã sunt
omogeni, compacþi ºi au nuanþe uniforme, pot fi
folosiþi la confecþionarea unor geme comune.
Recoltarea lor se poate face, dupã detaºarea lor
din rocã mamã, din aluviunile pârâurilor unde,
datoritã rezistenþei ºi duritãþii lor, ajung sã se
concentreze. Accidente silicioase de tip chaille
au fost amintite ºi din stratele de Tisaru din Pânza
de Tarcãu ºi din Stratele de Straja (eocene). Silicolite fosilifere sunt citate cã ar apare pe vãile
Cuejdului ºi Almaºului la Gârcina, unde ar fi
remaniate din depozite cretacice.
„Diamante de Maramureº” (= cristale de
cuarþ). Sub aceastã denumire au fost descrise de la
Bocicoiul Mare din Maramureº încã din secolele
trecute niºte cristale mici de cuarþ (2–10 mm), perfect transparente ca apa de izvor, libere (nedez-

voltate pe un suport), idiomorfe (cu foarte numeroase feþe complet dezvoltate), care, prin strãlucirea lor, au fost asemãnate cu diamantele veritabile de cãtre populaþia localã (care iniþial le-a
acordat denumirea de „dragã”). Ulterior, ele au
fost semnalate cã apare ºi în Ucraina, iar la noi la
Ojdula ºi Sovata, în cadrul aceloraºi formaþiuni
cretacice cunoscute în literatura geologicã sub
numele de ªisturile negre sau Stratele de Audia
(dupã vechea denumire a satului Hangu din
judeþul Neamþ). Aceastã formaþiune cretacicã
(neocomian–albianã.) apare bine dezvolatã în
cadul Carpaþilor Orientali ca o fâºie ce începe în
Valea Buzãului (S) ºi merge pânã pe Valea
Suceava (N) de unde trece în Ucraina. Aceste ºisturi negre apar bine dezvoltate la zi sub forma
unei fâºii, late de circa 0,5 pânã la 1 km, în cadrul
Pânzei ºisturilor negre, care începe la sud de
Ardeluþa, Brateº, trece pe la Hamzoaia, Izvorul
Alb, Audia (=Hangu), Coroiu, Bârzieni ºi iese
din judeþul Neamþ pe la vest de Pipirig unde
ajunge la lãþimi de peste 2 km. Aceleaºi formaþiuni pot apare ºi în cadrul Pânzei de Tarcãu sub
forma unei fâºii delimitate de localitãþile Straja
(S), Stejaru–Potoci–Audia (N) ºi în cadrul
Unitãþii marginale, unde apar în axul unui anticlinal (Horaiþa–Doamna) jalonat de localitãþile
Doamna (S), Plopºoru–Cuejdu (S) ºi Cracãul
Negru (N). Pentru a facilita gãsirea nivelelor în
cadrul acestor ºisturi, în care apar „Diamante de
Maramureº”, trebuie sã menþionãm faptul cã, în
cadrul acestor ºisturi, au fost delimitate trei orizonturi, care se menþin sub forma unor nivele
constante, ºi anume: un orizont bazal, în care
apar sferosisderite (niºte concreþiuni lenticulare
bogate în fier) ºi lidiene, peste care urmeazã un
orizont ºistuos cu lidiene ºi spongolite ºi se
încheie cu un orizont superior de gresii glauconitice. Cristalele minuscule de cuarþ apar cu
predilecþie în orizontul median cu lidiene, fiind
legate de nivelul bazal de argile negre ºistuoase,
în care apar, de regulã, ºi diaclaze de calcit alb
dispuse perpendicular pe stratificaþia ºisturilor
(care umplu vechile fisuri provocate de tectonismul, care a cutat aceste depozite). Deci, ele nu s-au
format odatã cu depunerea ºisturilor negre, ci
ulterior, într-o etapã post-diageneticã când aceste

depozite au fost supuse unor presiuni ºi temperaturi ridicate, care au produs ºi cutarea
depozitelor, le-au fisurat ºi au creat condiþii de
solubilizare a silicei de origine organicã acumulatã în depozit (spongieri, radiolari, diatomee) ºi
de recristalizare a acesteia concomitent cu
depunerea calcitei în diaclazele generate de tectonismul, care a produs cutarea. Dovada acestui
fapt o constituie ºi incluziunile de hidrocraburi,
care se gãsesc prinse uneori în aceste cristale.
Dupã geologii din Ucraina, prezenþa acestor
„Diamante de Maramureº” în aceste depozite
este consideratã ca un element indicator al
prezenþei hidrocarburilor. De altfel, culoarea
neagrã a acestor depozite este datoratã, în parte,
ºi prezenþei în rocã a substanþelor organice dar,
probabil, ºi hidrotroilitului specific mediilor
probabil euxinice, în care s-au depus aceste sedimente.
Pentru separarea cristalelor din masa calciticã este nevoie sã procedãm la urmãtoarea
metodologie: probele de ºisturi cu diaclaze de
calcit se vor desprinde din aflorimente cu ajutorul unui ciocan geologic ºi vor depozitate în
sãculeþi de pânzã. Fiecare probã va avea anexatã
o etichetã, pe care se scrie locul de recoltare (localitate, vale, deal). Acasã, fiecare probã se atacã
într-un vas de porþelan ºi sticlã cu acid clorhidric
diluat 10% pânã când înceteazã complet
fenomenul de efervescenþã. Reziduul mâlos
rãmas dupã aceste atacuri se spalã cu apã, se
usucã, se aºterne pe hârtie neagrã ºi se aleg cristalele de cuarþ.
În trecut, aceste cristale erau folosite la
placarea mânerelor de sãbii ºi a unor obiecte de
cult. Cristalele mai mari ºi limpezi se pot monta
în diverse bijuterii, fãrã nici un fel de prelucrare,
iar cele mici pot fi folosite la placarea unor
obiecte decorative sau artistice, prin lipire cu un
clei rapid perfect transparent.
Lidiene. Lidienele sunt niºte concreþiuni
silicioase ovoidale, care apar cu predilecþie în
orizontul median cu lidiene al ªisturilor negre
din cadrul pânzei cu acelaºi nume. Ele sunt niºte
varietãþi negre de jaspuri, care conþin ºi cantitãþi
mici de argilã ºi de materiale organice cãrbunoase, care le ºi imprimã o culoare neagrã. Încã
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din vechime, ele au fost utilizate ca o piatrã de
încercare a aurului, deoarece urma lãsatã pe ele
de cãtre obiectele metalice este foarte vizibilã pe
acest fond negru. Au duritate apropiatã de 7 pe
scara MOHS, sunt foarte compacte ºi fine, fiind
constituite predominant din silice, ºi anume din
varietatea microcristalinã denumitã calcedonie.
Ele au fost semnalate cã ar apare ºi în Masivul
Drocea din Apuseni (PAPIU ,1953). Ariile lor de
apariþie în judeþul Neamþ sunt identice cu cele
amintite anterior la „Diamantele de Maramureº”.
Datoritã rezistenþei lor, ele pot fi gãsite remaniate
ºi în aluviunile vãilor, care strãbat transversal orizontul median al ºisturilor negre, deci pot fi gãsite pe vãile Bicazului, Bistriþei ºi pe pârâurile
Cuejdului, Almaºului, Hangului ºi, probabil, ºi
pe vãile Grinþieº ºi Borca. Ele pot fi folosite pentru confecþionarea unor pietre de doliu ºi a unor
obiecte decorative, alãturi de utilizarea lor
tradiþionalã ca piatrã de încercare a aurului. În
acelaºi orizont pot apare ºi noduli de spongolite
(formaþi pe seama unor spongieri silicioºi), care,
dacã sunt compacþi ºi omogeni, pot prezenta un
oarecare interes gemologic, mai ales dacã au o
coloraþie omogenã. În concluzie, din acelaºi orizont median al ºisturilor negre putem recolta, cu
oarecare ºanse, douã varietãþi de materiale de
interes gemologic.
Este demn de semnalat faptul cã aceste
ºisturi negre de la noi prezintã multe similitudini
de constituþie, vârstã ºi genezã cu ºisturile asemãnãtoare din Columbia unde ele alcãtuiesc
principala formaþiune generatoare de smaralde.
Lemne silicifiate. Lemnele silicifiate
sunt mãrturii ale unor flore arborescente, care au
trãit cu câteva zeci de milioane de ani în urmã pe
meleagurile judeþului. Descoperirea lor în sedimentele geologice, în care au ajuns sã fie
îngropate ºi ferite de acþiunea distructivã a proceselor de putrefacþie, are o mare importanþã ºtiinþificã, deoarece prin datarea lor pe baza unor
fosile caracteristice putem afla vârsta lor geologicã
relativã, în urma cãreia acestea pot fi atribuite
unui etaj geologic. Determinarea genericã a acestor fragmente de arbori silicifiaþi sau pietrificaþi
prin metode specifice xylotomice de cãtre specialiºti în paleobotanicã ne permit, alãturi de
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determinãrile palinologice, sã reconstituim aspectele paleoflorelor, care s-au succedat în
diverse etape geologice pe teritoriul judeþului
Neamþ. Din aceste motive, este indicat ca din
asemenea lemne silicifiate gãsite in situ (în loc)
sã se trimitã paleobotaniºtilor de la universitãþi
probe spre determinare (5/5 cm).
Celelalte lemne sau fragmente de lemne
gãsite remaniate (transportate) în aluviunile
pârâurilor pot furniza doar date informative cu
privire la asociaþiile paleofloristice din trecut,
deoarece nu avem putinþa de a preciza stratul
geologic, din care provin ele realmente. De regulã, lemnele îngropate în sedimente pot suferi în
stadiul iniþial un fenomen incipient de incarbonizare ce poate fi succedat de unul de silicifiere, respectiv de substituþie a tuturor detaliilor
anatomice (celule, vase lemnoase, striuri de
creºtere etc.) cu soluþii silicioase (SiO2); în acest
caz, ele vor avea o culoare neagrã. Lemnele ce au
suferit direct un fenomen de silicifiere vor avea
nuanþe albicioase-cenuºii ºi numai arareori, când
în soluþiile silicioase intervin ºi pigmenþi coloranþi, ele pot avea diferite nuanþe de culori (agate
xyloide). Faciesurile geologice, care favorizeazã
procesele de silicifiere ale lemnelor, sunt cele
grezoase ºi vulcano-sedimentare ºi, mai rar, cele
alcãtuite din sedimente argiloase sau carbonatice.
Cu totul incidental, substituþia þesuturilor lemnoase se poate efectua ºi cu carbonaþi, cu piritã ºi
chiar cu zeoliþi. Se cunosc pe glob, foarte rar,
chiar pãduri pietrificate în picioare (SUA, Madagascar). La noi, ceva similar se gãseºte la
Prãvãleni (jud. Hunedoara), în Munþii Apuseni,
unde lemnele sunt substituite de regulã cu opal.
Teoretic, lemne silicifiate se pot gãsi în diverse tipuri de sedimente, dar ele sunt legate cu
predilecþie, în zona noastrã, de depozitele grezoase
(gresia de Kliwa, gresia de Tarcãu, gresia de
Fusaru, gresia de Lucãceºti, gresia de Condor etc.).
În judeþul Neamþ putem gãsi lemne silicifiate mai ales în aluviunile Siretului, Moldovei,
Bistriþei, Agapiei, Neamþului ºi ale afluenþilor
acestora. Ele pot apare sub forme cilindrice, adesea aplatizate sau sub forma unor fragmente
paralelipipedice rupte din primele. Prin tãierea în
felii a lemnelor ºi ºlefuirea lor se obþin suprafeþe

lustruite deosebit de estetice, în care sunt vizibile
structurile anatomice ale lemnului. Fragmentele
de lemne silicifiate pot fi folosite în scopuri
gemologice sau la confecþionarea unor obiecte
decorative sau de artã.
Menilite. Menilitele sau ºisturile menilitice sunt roci silicioase formate pe seama acumulãrii diatomeelor, asociate cu substanþe bituminoase ºi argile fine derivate din aceste organisme
microscopice cu frustulele alcãtuite din opal. Ele,
în general, sunt considerate drept roci-mame ale
petrolului, alãturi de ºisturile disodilice. Apar de
regulã asociate depozitelor oligocene unde se
individualizeazã, de regulã, sub forma a douã
nivele (inferior ºi superior), fiind asociate cu gresii silicioase de Kliwa. Au o culoare brun-negricioasã, sunt foarte compacte, au duritatea 5,5–6
pe scara MOHS ºi, uneori, sunt rubanate, fiind
alcãtuite din strãtuleþe mai închise sau mai
deschise la culoare. Fiind dure ºi compacte, le
vom gãsi remaniate în aluviunile râurilor ce strãbat transversal depozitele oligocene. Dintre vãile
de pe care pot fi colectate menilite amintim:
Tazlãul, Nechitu, Iapa, Calului, vãi afluente de
dreapta ale Bistriþei, Bistriþa, Cracãu, Agapia ºi
Neamþu. Pentru utilizãri gemologice se vor colecta doar menilite compacte, omogene, preferabil
rubanate sau dungate. Prin ºlefuirea sub diverse
unghiuri, aceastã rubanare a menilitelor conduce
la realizarea unor efecte estetice deosebite. Pot fi
folosite ºi la crearea unor obiecte decorative sau
de birou.
Chihlimbarul sau ambra. Chihlimbarul
este rãºina fosilizatã a unor arbori, care au trãit pe
aceste meleaguri în timpul Oligocenului. Dupã
moartea ºi putrefacþia arborilor, care au secretat
asemenea rãºini (asemãnãtoare coniferelor actuale, dar nu numai), aceste aglomerãri de rãºini,
care, în general, sunt greu alterabile, au ajuns sã
fie transportate, datoritã fenomenelor de ºiroire
cauzate de ploile mari, în râuri ºi, de aici, spre
arii marine lagunare. Pe de o parte, aceste rãºini,
având o densitate apropiatã de cea a apei (1,01,12 g/cm3), sunt uºor duse de ape; pe de altã
parte, rãºina, având un coeficient de elasticitate
destul de ridicat, nu permite erodarea ei prin
transport. De obicei, rãºina este transportatã în

apele marine alãturi de alte substanþe organice
provenite din resturi vegetale ºi este depozitatã
împreunã cu ele în mâlurile lagunare ºi marine
argiloase. Aici, ele, împreunã, vor suferi unele
fenomene de fosilizare: rãºina se transformã în
chihlimbar, iar substanþele organice în fine strãtuleþe de cãrbuni intercalate în argile. Peste aceste episoade mai liniºtite, de pe uscatul învecinat
au fost aduse importante cantitãþi de nisipuri
cuarþoase asociate cu trunchiuri de arbori, remaniate din niºte dune de plajã, acoperind stratele
argiloase. Aceste fenomene au alternat de mai
multe ori, rezultând un depozit nisipos cu intercalaþii de argile cu filme de cãrbune ºi cu noduli
de chihlimbar, pe seama cãruia s-au format
actualele gresii oligocene, cunoscute sub numele
de Gresia de Kliwa, care constituie în Carpaþii
Orientali un orizont ce se continuã de la noi, din
Prahova, pânã în Polonia (de unde îi vine ºi
numele). Încã din Neolitic, chihlimbarul de
Baltica este utilizat ca piatrã de cult sau ca piatrã
de podoabã. Nu avem, din pãcate, date de când
începe sã fie utilizat chihlimbarul autohton, care
la noi a fost botezat cu numele de rumanit.
Aprins, chihlimbarul arde, degajând un miros
aromatic plãcut.
Încã la începutul secolului trecut, un
mare geolog român, G. M. MURGOCI, face
prima monografie a chihlimbarului de la noi din
þarã, citând toate zonele, în care acesta a fost
gãsit ºi condiþiile geologice de apariþie ale acestuia. În cadrul judeþului Neamþ, MURGOCI semnaleazã apariþia chihlimbarului sub forma unor
fragmente de 2–6 mm în dealul Cozla ºi în
Muntele Pietricica, separate de valea Cuejdului.
Aici chihlimbarul ar apare în niºte marne intercalate în ºisturile menilitice cu peºti, care alterneazã cu gresia de Kliwa. Literatura geologicã
mai aminteºte apariþia chihlimbarului în satul
Negoieºti, care aparþine comunei Dragomireºti.
Din pãcate, citarea lui aici în formaþiuni sarmaþiene ne indicã faptul cã el nu este în zãcãmânt
primar, ci el a ajuns sã fie remaniat din depozitele
oligocene în formaþiuni mult mai tinere ca vârstã,
deci se gãseºte în zãcãmânt secundar. O a treia
citare a lui MURGOCI (1923) se referã la un
chihlimbar de nuanþã verde, gãsit pe Valea
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Almaºului, în comuna Dobreni, fãrã alte specificaþii. ªi aici el pare a fi remaniat din depozitele
oligocene. Conform unei relatãri verbale primite
din partea geologului BRUSTUR T., în cadrul
unui simpozion geologic asupra Paleogenului
care a avut loc la Cluj în anul 1988, pe raza
comunei Piatra ªoimului, în satele Luminiºul ºi
Neguleºti, pe pârãul Iapa, ar fi gãsit în gresia de
Lucãceºti o veche exploatare sau un afloriment în
care chihlimbarul ar apare sub forma unui strat
(?) ºi nu a unor noduli. Relatarea este interesantã
ºi ar trebui verificatã, spre a se preciza modul de
zãcãmânt în care apare chihlimbarul aici.
Pentru eventuala identificare a unor noi
iviri de chihlimbar în cadrul judeþului Neamþ trebuie sã menþionãm cã, peste tot unde el apare mai
frecvent (judeþele Buzãu, Vrancea, Prahova), este
legat de Gresia de Kliwa. Grosimea acestei gresii
variazã de la 200 m la circa 250 m. Gresia de
Kliwa apare atât în cadrul Pânzei de Tarcãu, cât
ºi în Unitatea Marginalã. Indiferent de zona, în
care se gãseºte aceastã gresie albã cuarþoasã în
deschideri sau aflorimente, trebuie cãutate în
cadrul profilului niºte intercalaþi argiloase negricioase cu strate foarte subþiri de cãrbuni (de la
câþiva milimetri la 2 cm), pe care cãutãtorii de
chihlimbar din judeþul Buzãu le numesc „rosturi”. În aceste intercalaþii argiloase din gresii se
gãseºte de obicei asociaþia de cãrbune cu noduli
de chihlimbar, care pot varia ca mãrime de la 1
cm la 10–15 cm, ajungând, în mod excepþional,
chiar la 20 cm ºi greutãþi maxime de 3,470 kg. În
acest sens, pot fi cercetate carierele deschise în
gresiile de Kliwa de la Agapia ºi de la Viiºoara,
dar mai ales multitudinea de aflorimente naturale
deschise în gresiile de Kliwa de cãtre vãile Tarcãului, Tazlãului, Nechitu, Iapa, Calului, Valea
Bistriþei, Cracãului, Agapia, ºi, mai ales, de cãtre
Valea Neamþului (= Ozana). Acolo unde gresiile
de Kliwa ce vor apare pe aceste vãi sunt bine
deschise, se va cãuta sã se identifice acele intercalaþii argiloase cu cãrbuni, respectiv acele „rosturi” cu chihlimbar.
Nodulii de chihlimbar, având o duritate
cuprinsã doar între 2,5–3, se pot prelucra la un
strung manual, utilizat în mod curent de cãtre
meºterii, care prelucreazã chihlimbarul în judeþul
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Buzãu. Lustruirea lui se face cu praf de gips
secundar. Uneori, nodulii de chihlimbar pot conþine ca incluziuni insecte, polen ºi fragmente de
þesuturi lemnoase.
Chihlimbarul este o piatrã nobilã de origine organicã care este folositã ºi astãzi la confecþionarea unor bijuterii ºi a unor obiecte de artã.
Gagatul sau jeul. Rareori strãtuleþele de
cãrbune care apar în nivelele argiloase cu chihlimbar pot fi alcãtuite din gagat sau jeu, un soi de
cãrbune bituminos de culoare negru intens, cu
duritatea 2,5–4, cu o greutate specificã apropiatã
de cea a ambrei (1,30–1,35), ºi care, fiind sãrac în
apã de constituþie, nu crapã prin uscare ºi se prelucreazã uºor la strung. Numele de gagat vine de
la localitatea Gage din provincia turcã Lycia. Are
o strãlucire uºor ceroasã catifelatã, este opac, are
spãrturã conchoidalã ºi poate conþine uneori ºi
piritã. Din el se confecþioneazã bijuterii de doliu,
butoane, ºiraguri de mãtãnii etc. În cadrul judeþului Neamþ ar putea fi gãsit în zonele unde apare
chihlimbar în acele nivele denumite „rosturi”.
Septarii carbonatice. Septariile carbonatice sunt niºte concreþiuni carbonatice ovoidale, formate în depozite marno-argiloase, care
apar de regulã în depozite paleogene ºi, în special, în cele oligocene. Ele s-au format din soluþii
coloidale, care s-au transformat uneori în geluri.
Prin pierderea, în timp, a apei din aceste geluri
mixte argilo-carbonatice ele se consolideazã ºi
decrepitã în interior, formându-se o serie de fisuri
dispuse radiar ºi concentric ce divizeazã masa
internã a concreþiunii într-o serie de compartimente poligonale. Într-o etapã ulterioarã, prin
circulaþia apelor încãrcate cu carbonat de calciu,
fisurile sunt colmatate cu calcit alb asociat uneori
ºi cu alte minerale, îmbrãcând aspectul unor
septe, de unde vine ºi numele lor. Uneori, septariile se pot forma în jurul unor organisme fosilizate (amoniþi, crabi, peºti etc.), iar în golurile
incomplet colmatate pot cristaliza diverse minerale
(cuarþ, aragonit, baritinã, gips, piritã etc.).
Dimensiunile acestor septarii variazã de la câþiva
centimetri la 20–60 cm, atingând în mod excepþional diametre de pânã la 2,5 m. Ele se pot
colecta din aluviunile vãilor unde ele ajung sã fie
remaniate ºi se deosebesc uºor de forma generalã

a galeþilor prin aspectele lor externe deoarece,
uneori, septele calcitice, din cauza eroziuni lor,
ajung sã fie vizibile chiar la suprafaþa concreþiunilor. Septariile se încadreazã în categoria pietrelor cu imagini, deoarece prin secþionarea lor în
felii paralele (cu ajutorul discului diamantat),
interiorul lor pune în evidenþã o serie de desene
uneori chiar variat colorate, destul de bizare însã
estetice. Ele se lustruiesc uºor ºi se utilizeazã ca
pietre decorative sau sunt folosite pentru fundaluri de ceasuri electronice de perete sau de
birou. Foarte rar, în formaþiunile calcaroase pot
apare ºi septarii silicioase de dimensiuni mai
mici (5–20 cm) ce pot fi utilizate ºi în scopuri
gemologice, deoarece primesc, prin lustruire, un
luciu puternic ºi au culori mai vii decât septariile
carbonatice (ex. Rona, judeþul Sãlaj).
Gipsuri. Gipsurile sunt roci evaporitice
depuse din apele marine concentrate în sãruri, în
medii lagunare (sulfat de calciu). Ele apar în
judeþul Neamþ în formaþiuni miocene, sub forma
unor intercalaþii lenticulare. Alabastrul este o
varietate de gips compact cu granulaþie finã care,
la fel ca gipsul, are duritatea 4, este alb ºi opac.
Se foloseºte, în mod obiºnuit, la confecþionarea
unor sculpturi sau a unor obiecte de artã (vaze,
obiecte decorative de birou sau de cult-sfeºnice)
ºi, foarte rar, în bijuterie (varietãþile secundare,
fibroase, denumite selenit). În judeþul nostru,
gipsul (a nu se confunda cu ipsosul, un derivat
industrial al acestuia, folosit în construcþii) apare
sub forma unor intercalaþii lenticulare în formaþiunile acvitaniene, helveþiene ºi badeniene,
putând fi colectat de la Mãrgineni. Obiectele
artistice din gips pot fi prelucrate cu uºurinþã,
folosind un strung cu vidia. Obiectele confecþionate pot fi colorate artificial.
Chiar ºi unele forme de fosile de talie
micã ºi cu aspecte curioase, însã estetice, pot fi
folosite ca obiecte de podoabã aºa cum se gãsesc
ele în rocã, fãrã nici un fel de prelucrare.

nostru (în zona axialã a arcului carpatic), unde
ele se individualizeazã fie sub forma unor fâºii
orientate N–S (în aria Puntea Lupului, în sud, ºi
Toºorog, în nord), fie sub forma unor arii mai
compacte, în cadrul Munþilor Bistriþei din sectorul Grinþieºul Mare–Borca. Petrografic, au fost
separate o serie mezometamorficã de Rarãu–
Hãghimaº ºi o serie de Bistriþa–Barnar, în care
predominã micaºisturile ºi paragnaisele (Gnaisele de Rarãu). În cadrul seriei epimetamorfice de
Tulgheº apar în mod frecvent filite ºi ºisturi clorito-sericitoase. De aceste formaþiuni metamorfice
ar putea fi legate unele apariþii de minerale sau
roci de interes gemologic, cum sunt granaþii,
amfibolitele, rodocrozitul ºi rodonitul.
Rodocrozit-Rodonit. Apariþiile de minereuri de mangan de la Borca sunt localizate în
seria de Tulgheº, unde ele apar asociate cu cuarþite negre.
Rodocrozitul este un carbonat de mangan
de culoare roz, are duritatea 4, este opac, iar
rodonitul este un silicat de mangan de aceeaºi
culoare (D = 5,6–6,6), pãtat cu negru de cãtre
oxizii de mangan. Fiind vorba de niºte minereuri
de mangan metamorfozate, ambele minerale apar
sub forma unor mase compacte ce pot fi gãsite pe
vechile halde ale exploatãrii miniere Borca. Alãturi de ele, pe haldã apar ºi cuarþite negre ºi
cuarþite rubanate. Rodocrozitul ºi rodonitul sunt
utilizate pentru confecþionarea unor obiecte decorative, iar varietãþile mai fine, de culoare roz,
la confecþionarea unor obiecte de podoabã
(mãrgele, pandantive, pietre de inel etc.). La prelucrarea lor în vrac, cu ajutorul morilor vibratoare ºi rotative, cele douã varietãþi de minerale
de mangan se vor prelucra separat, având în vedere duritatea diferitã, pe care o au. În unele
cazuri, obþinerea unui lustru bun este destul de
dificilã, din cauza amestecului intim al celor
douã minerale. Cuarþitele negre pot fi prelucrate
în aceleaºi scopuri, mai ales cele rubanate.

Domeniul metamorfic
(307,3 km2 = 5,3%)
ªisturile cristaline mezo- ºi epimetamorfice aparþinând acestui domeniu apar dezvoltate
doar în ariile vestice ºi nord-vestice ale judeþului

Domeniul magmatic
(circa 30,7 km2 = 0,4%)
În ariile vestice ale judeþului, în ºisturile
cristaline, dar mai ales în depozitele de wildflysch barremian–albiene din sinclinalul Rarãu–
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Hãghimaº, în cadrul Pânzei bucovinice apar
numeroase petece de melafire, diabaze ºi roci
ultrabazice serpentinizate. Aceste corpuri au
mãrimi ce variazã de la câteva zeci de metri la
200–300 m lungime. Ele apar mai frecvent la
vest de fâºia de depozite cristaline din zona
Hãghimaºului Mare–Gherman–Bârnadu. De
aceste roci bazice ar putea fi legate, la fel ca în
alte zone din þarã, apariþii de calcedonii, agate ºi
jaspuri variat colorate. Rãmâne ca cercetãrile de
viitor sã infirme sau sã confirme aceste supoziþii.
Rar, în zonã apar ºi roci ultrabazice serpentinizate,
în cadrul cãrora unele serpentine compacte ºi
omogene ar putea fi folosite ºi în gemologie, alãturi de calcedoniile, agatele ºi jaspurile presupuse
a fi prezente în aceastã zonã. Este posibil ca astfel
de minerale dure sã poatã fi gãsite remaniate în
unele conglomerate geologice mai recente.
Consideraþii arheologice
Deºi aparent între gemologie ºi arheologie nu s-ar putea stabili la prima vedere nici un
fel de legãturã sau afinitate, totuºi, în realitate,
ele pot avea obiecte de studiu comune. În primul
rând, ne vom referi la gemele arheologice care
trebuie determinate mineralogic ºi autentificate
ca varietãþi de geme de cãtre un specialist în
domeniul geologiei. Gemologia poate oferi, în
unele cazuri, ºi date cu privire la provenienþa
topograficã a acestora, stabilind dacã au fost confecþionate din materiale autohtone sau dacã au
fost aduse de pe alte meleaguri. În al doilea rând,
având în vedere faptul cã în sfera de studiu a
ambelor discipline intrã o serie de pietre dure din
familia cuarþului microcristalin (calcedoniesilex) ce pot avea ºi utilizãri gemologice, ºi care,
în Paleolitic ºi Neolitic erau foarte cãutate de
oameni pentru a-ºi confecþiona din ele, prin cioplire ºi apoi prin ºlefuire, primele lor unelte ºi
arme rezistente, geologii ºi gemologii buni
cunoscãtori ai apariþiei acestora în cadrul judeþului (sau a zonelor învecinate) pot oferi informaþii
cu privire la constituþia mineralogicã sau petrograficã a acestora ºi pot oferi date preþioase cu
privire la sursele sau zonele locale de unde a fost
recoltatã materia primã. Sã nu uitãm cã tehnicile
de prelucrare care stau la baza prelucrãrilor ge-
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mologice ale pietrelor dure (ºi apoi de podoabã)
îºi au rãdãcinile tocmai în aceste etape preistorice. În Paleolitic omul cunoºtea bine varietãþile de minerale sau roci (obsidian) dure, care
se pretau cel mai bine la operaþiunile de cioplire
în vederea obþinerii unor unelte ºi arme tãioase,
ascuþite ºi durabile. În Neolitic, omul constatã cã
printr-o operaþiune de ºlefuire îndelungatã (folosind alte pietre dure-plate, spre exemplu menilite,
gresii, cuarþite) putea fasona, dupã dorinþã, anumite unelte sau arme, care erau mult mai eficiente decât cele cioplite. Aceastã operaþiune de
ºlefuire – care stã mai târziu la baza prelucrãrii
unor amulete cu semnificaþii magice, ºi care ulterior au fost transformate în sigilii ce marcau puterea ºi proprietatea – s-au transformat ulterior în
obiecte de podoabã. Principiile de prelucrare din
Neolitic ºi, mai apoi, din culturile mesopotamiene, egiptene, greceºti sau romane au rãmas aceleaºi, deºi, între timp, aceste metodologii au fost
modernizate cu noi tehnici cu aparaturi ºi materiale abrazive mai eficiente (corindon sau emeri).
În acest sens, geologii ºi gemologii buni cunoscãtori ai pietrelor dure, care apar în judeþ ºi în
ariile limitrofe, pot aduce unele precizãri utile
arheologilor, cu privire la varietãþile de calcedonii sau de roci folosite de oamenii din aºezarea
paleoliticã de la Ceahlãu ºi, eventual, chiar la
zonele lor sursã. Se cunoaºte cã nu departe de
aceastã aºezare paleoliticã, în Masivul Ceahlãu,
la altitudinea de 1500 m se afla Poliþa denumitã a
Cremeniºului, de unde ar putea proveni o parte
din sursele de materii prime folosite de ei. Dupã
eliberarea din roca lor mamã, ele au ajuns în aluviunile pârâurilor, care strãbat acest masiv, de
unde au fost transportate în pietriºurile Bistriþei,
loc din care puteau fi recoltate spre a fi prelucrate. Date noi despre uneltele litice ºi chiar
despre cele ceramice se pot aduce ºi referindu-ne
la staþiunile neolitice de la Frumuºica, Izvoare,
Târpeºti, Traian, Vãleni, Vânãtori etc. Detalii similare de interes mineralogic ºi petrografic se pot
aduce ºi pentru alte staþiuni din Epoca Bronzului
(Piatra-Neamþ, Sãbãuoani) sau pentru cele dacice
(Bâtca Doamnei, Moldovei etc.). La rândul lor,
arheologii pot oferi gemologilor ºi geologilor
elemente de datare în timp pentru unele geme

gãsite în siturile arheologice. O problemã interesantã pentru gemologi ar fi aflarea etapei istorice
cãrora le aparþine chihlimbarul autohton, care
apare în vechile situri de înhumaþie. Bineînþeles,
este necesarã o separare pe bazã de analize moderne
a chihlimbarului de Baltica de cel autohton, pentru a se afla, în final, data de la care el a fost
descoperit ºi utilizat pe meleagurile þãrii noastre.
O colaborare interdisciplinarã între arheologi ºi geologi ar aduce contribuþii valoroase ºi
utile pentru ambele discipline.
Concluzii
Aprecierea resurselor gemologice ale
judeþului Neamþ a fost efectuatã pe baza datelor
geologice cunoscute ºi publicate referitoare la
aria judeþului ºi extrapolarea datelor cunoscute
din judeþele învecinate, þinând cont de faptul cã
anumite formaþiuni geologice generatoare ºi
deþinãtoare de minerale ºi roci de interes gemologic se continuã dintr-un judeþ în altul. Deºi pe
aria judeþului Neamþ condiþiile geologice nu ne
oferã premise gemologice prea favorabile (lipsind în general formaþiunile magmatice) pentru
descoperirea unor minerale din categoria pietrelor preþioase ºi fine, totuºi, formaþiunile sedimentare dominante (94,3%) ne oferã o serie de
resurse din familia silicei, cum ar fi accidente
silicioase, „Diamante de Maramureº”, radiolarite,
lidiene, lemne silicifiate, menilite, alãturi de
chihlimbar, gagat (?) ºi gips, ce pot constitui rezerve suficiente pentru înfiinþarea unor ateliere
artizanale private de prelucrare gemologicã. La
acestea se mai adaugã rodocrozitul-rodonitul,
cuarþitele negre rubanate ºi serpentinitele. Este
posibil ca cercetãrile de viitor sã lãrgeascã
aceastã bazã cu calcedonii, agate, granaþi ºi septarii carbonatice.
Dacã considerãm cã zestrea gemologicã
a României este caracterizatã printr-un potenþial
teoretic de 100 %, atunci judeþului Neamþ – pe
baza evaluãrilor efectuate pânã în prezent – îi
revine o pondere de 2,73 %, ceea ce-l situeazã pe
locul 15 în topul celor 41 de judeþe, care intrã în
alcãtuirea României. Desigur cã cercetãrile
viitoare, care se vor efectua în toate ariile

României, vor putea modifica locul, pe care îl
ocupã în prezent acest judeþ (din punct de vedere
gemologic) fie în sens pozitiv, fie în sens negativ.
Cred cã ar trebui acordatã o mai mare atenþie
prospecþiunii formaþiunilor oligocene (Gresia de
Kliwa) deþinãtoare de chihlimbar, fapt care ar
contribui în mod substanþial la creºterea rezervelor de resurse gemologice de mare valoare.
Aceste prospecþiuni pot fi efectuate chiar de cãtre
oameni simpli, care iubesc natura, pietrele ºi turismul, ce pot descoperi „frumosul”, esteticul ºi
decorativul ascuns uneori în pietre banale la
prima vedere.
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Gemológiai érdekû tartalékok
és kilátások Neamþ megyében
(Románia)
(Kivonat)
Ékkõnek használható ásványokat és
kõzeteket generáló vagy tartalmazó geológiai
formációi alapján, melyek itt széles színválasztékot nyújtanak, a megye a 14. helyet foglalja el
Románia 41 megyéje között (a lelõhelyek
2,73%-ával). Az itteni gemológiai tartalékok
nagyobb része kizárólag az üledékes doméniumhoz kötödik.
Kulcsszavak: gemológia, radiolaritok,
kalcedon, kvarc (máramarosi gyémántok), faopálok, menilitek, liditek, borostyánkõ, rodokrozit.

Ressources et perspectives
d’intérêt gemmologique
dans le département de
Neamþ (Roumanie)
(Résumé)
Les formations géologiques génératrices
ou déténtrices de mineraux et roches d’intérêt
gemmologiques du département de Neamþ, nous
offrent une pauvre assortiment coloristique de
mineraux et roches, fait qui situe le département
par son potentiel gemmologique dans le cadre du
district de Roumanie sur le 15-émé lieu (2,73%).
La plupart des ressources sont générées exclusivement par le domaine sedimentaire.
Mots clef: Gemmologie, radiolarites,
calcedoine, „diamant de Maramureº” (quartz),
bois silicifié, menilites, lidiennes, ambre,
rhodocrosite.

Figura 1 Schiþa resurselor ºi perspectivelor de interes gemologic din judeþul Neamþ
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