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Capitolul 8

8. CARPAÞII MERIDIONALI
Carpaþii Meridionali, ca unitate geostructuralã alpinã, se întind din bazinul
râului Dâmboviþa (Falia Iezer-Pãpuºa) spre vest pânã în valea Dunãrii. Spre
sud sunt delimitaþi de Falia Pericarpaticã ce se prelungeºte din faþa Carpaþilor
Orientali, însã este acoperitã de depozitele sarmato-pliocene. A fost detectatã
prin foraje pe direcþia sud Piteºti-nord Drãgãºani-nord Strehaia ºi atinge valea
Dunãrii la Turnu Severin. În lungul acestei falii, structurile carpatice vin în
contact cu Platforma Valahã. La nord sunt delimitaþi de Depresiunea
Transilvaniei ºi culoarul Mureºului.

Caractere geomorfologice. În Carpaþii Meridionali se distinge o parte
cu caractere montane tipice ºi alta cu aspect colinar, aceasta din urmã
reprezentând zona subcarpaticã (v. planºa I).
Zona montanã prezintã o serie de masive muntoase a cãror înãlþime
depãºeºte adesea 2 000 m. Între izvoarele Dâmboviþei ºi valea Oltului se întind Munþii Fãgãraº care ating 2 536 m altitudine în vârful Negoiu ºi 2 543 m
în vârful Moldoveanu. La sud de Munþii Fãgãraº, separatã prin Depresiunea
Loviºtea, se gãseºte culmea Cozia. Între Olt ºi Jiu se disting douã ºiruri de
munþi separate prin râurile Lotru ºi Jiul de est: la sud sunt Munþii Cãpãþânii
între Olt ºi Olteþ ºi Munþii Parâng între Olteþ ºi Jiu. La nord sunt Munþii Lotrului
între râurile Lotru ºi Sadu, Munþii Cibin între râurile Sadu ºi Sebeº ºi Munþii
Sebeºului între râurile Sebeº ºi Strei. De la valea Jiului spre vest ºi sud-vest
pânã în valea Cernei ºi culoarul Caransebeº-Mehadia, zona montanã este
fragmentatã longitudinal în trei compartimente, compartimentul central fiind
cel mai impozant prin altitudine. Acesta include Munþii Retezat situaþi între
Jiul de vest, Depresiunea Haþeg ºi Râul Mare, Munþii Þarcu între râul Bistra,
culoarul Caransebeº-Mehadia ºi valea Idegului, Munþii Godeanu care se
prelungesc cu Munþii Cernei cuprinºi între valea Cernei ºi râul Timiº. La
nord de acest compartiment se întind Munþii Poiana Ruscã cuprinºi între
Depresiunea Streiului, Depresiunea Lugojului, valea Bistrei ºi valea Mureºului
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la nord. Pe aliniamentul sudic se gãsesc Munþii Vâlcan între Jiu ºi Motru,
Platoul Mehedinþi între valea Motrului, valea Cernei ºi Dunãre. La vest de
culoarul Caransebeº-Mehadia se întind Munþii Semenic, iar între valea Cernei
ºi valea Nerei sunt Munþii Almãj. Între cursul inferior al vãii Nerei ºi Dunãre
se întind Munþii Locva, iar între valea Caraºului ºi râul Pogãniº la nord se
gãsesc Munþii Dognecea (v. planºa I).

Caractere geostructurale generale. În structura geologicã actualã
a Carpaþilor Meridionali sunt elemente specifice care permit reconstituirea
evoluþiei proceselor structogenetice. Semnificative, în acest sens, sunt:
complexul ofiolitic din Platoul Mehedinþi, suita sedimentarã cu facturã de
fliº de vârstã tithonic-neocomianã (Fliºul de Severin), vulcanitele calcoalcaline constituind banatitele etc. Mai trebuie avut în vedere cã, dupã modul
cum sunt distribuite elementele suturii transilvane în Carpaþii Orientali,
acestea gãsindu-se pânã în Munþii Perºani, se poate spune cã mai departe,
sutura transilvanã este implicatã în structura Carpaþilor Meridionali. Toate
acestea sugereazã cã ºi Carpaþii Meridionali au evoluat din aceleaºi zone de
rift ºi din aceleaºi arii continentale limitrofe, ca ºi Carpaþii Orientali, ºi anume:
zona de rift transilvanã deschisã în Triasic, care a condus la individualizarea
blocului sau Microplãcii Transilvano-Pannonice, ºi zona de rift centralcarpaticã deschisã spre sfârºitul Jurasicului mediu, din care a evoluat marea
fliºului ºi care a dus la individualizarea blocului central carpatic (planºa XXIII).
Fireºte cã în evoluþia acestor zone au existat diferenþieri în ceea ce priveºte
desfãºurarea proceselor structogenetice; fapt ce conferã celor douã ramuri
carpatice statut de unitãþi geostructurale majore distincte. Astfel, în etapa de
extensie (Malm-Neocomian), cele douã blocuri separate prin aria de rift
central-carpaticã, blocul getic ºi respectiv blocul danubian, au cunoscut o
miºcare divergentã, iar în marea cu substrat de crustã oceanicã dintre ele,
constituind fosa de Severin, s-au acumulat depozite tipice de fliº, Fliºul de
Severin (planºa XXIII, B, C). Într-o etapã mai târzie, spre sfârºitul Eocretacicului,
a avut loc închiderea zonei de expansiune transilvanã. În felul acesta s-a ajuns
la coliziunea dintre marginea blocului transilvano-panonic ºi blocul getic, încât
s-au individualizat unitãþile supragetice. Stressul generat de ºariajul supragetic
a împins blocul getic peste fosa de Severin. Procesul de subducþie a crustei
oceanice din fosa de Severin a avut drept urmare deplasarea blocului getic
solidar cu blocul supragetic ºariat, în convergenþã cu miºcarea blocului
danubian. Spre sfârºitul Cretacicului, blocul getic, solidar cu blocul supragetic
ºariat ºi având în bazã Fliºul de Severin ºi fragmente de scoarþã oceanicã
obdusã, a venit în coliziune cu blocul danubian peste care a înaintat
acoperindu-l complet. În acest fel s-a realizat punerea în loc a Pânzei getice
(v. planºa XXIII, D).
Ca o consecinþã a consumului crustei subduse, în pãturile profunde au
avut loc intense ºi complexe procese magmatice. Acestora, la suprafaþã
le-a corespuns un vulcanism care s-a desfãºurat spre sfârºitul Cretacicului
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ºi începutul Paleogenului, când s-a pus în loc o imensã masã de vulcanite,
constituind provincia banatiticã.
Odatã cu ridicarea ansamblului structogenetic sub forma unui sistem
cutat, în faþa acestuia s-a creat o zonã depresionarã premontanã care a preluat
funcþia de bazin de sedimentare evoluând în continuare ca avanfosã ºi care,
în structura actualã a Carpaþilor Meridionali, constituie Depresiunea Geticã.
În concordanþã cu modelul sugerat, în structura actualã a Carpaþilor
Meridionali, se disting urmãtoarele unitãþi geostructurale: Autohtonul
danubian, Pânza geticã ºi Unitãþile supragetice, toate fiind generate de
implicarea marginii continentale deformatã a plãcii euroasiatice; Pânza de
Severin ºi Zona de cute-solzi, rezultate din evoluþia zonelor de expansiune
secundarã. Acestora li se adaugã magmatitele laramice ºi Depresiunea Geticã
(planºa XXIV).
Distincþia între diversele domenii care, în structura actualã, sunt în relaþii
tectonice, a fost sesizatã încã din 1904 de L. Mrazec, care în Carpaþii Meridionali
a distins douã grupuri de ºisturi cristaline (grupul I ºi II) ce diferã prin gradul
de metamorfism. Gh. Munteanu-Murgoci, în 1905, a argumentat suprapunerea
tectonicã a celor douã grupe, iar în 1934, A. Strekeisen a sesizat existenþa
Unitãþilor supragetice, ca un al treilea domeniu tectogenetic major. În 1940,
Al. Codarcea a sugerat mecanismul de edificare a structurii arhitecturale a
Carpaþilor Meridionali, distingând principalele etape structogenetice:
deschiderea riftului ºi formarea fosei de Severin, restrângerea acesteia prin
miºcarea convergentã a celor douã blocuri continentale, ºi procesul de
coliziune dintre ele cu detaºarea unor fragmente de crustã oceanicã. În felul
acesta, cu mult înainte de a se fi formulat conceptul tectonicii globale, Al.
Codarcea, fãrã a-l denumi ca atare, l-a intuit ºi decelat în structogeneza
Carpaþilor Meridionali. Cercetãtorii ulteriori, aproape fãrã excepþie, au
confirmat tectonica în pânze a Carpaþilor Meridionali, aºa cum a conceput-o
Gh. Munteanu-Murgoci ºi Al. Codarcea, amplificând sau atenuând structura
de detaliu a unitãþilor tectonice majore.

8.1. AUTOHTONUL DANUBIAN
Autohtonul danubian a fost descoperit de eroziune ºi afloreazã ca o imensã
semifereastrã în partea sud-vesticã a Carpaþilor Meridionali, întinzându-se între
valea Olteþului ºi Dunãre. Acesta circumscrie Munþii Parâng, Munþii Retezat,
Munþii Vâlcan, Munþii Cernei, Platoul Mehedinþi ºi Munþii Almãj. Pe aceastã
arie, anumite porþiuni sunt acoperite de formaþiuni ce aparþin Pânzei getice ºi
se delimiteazã ca petice de acoperire, cum sunt Munþii Godeanu, douã arii
întinse din Platoul Mehedinþi ºi alte suprafeþe mai restrânse cum este aceea
de la nord de localitatea Vãlari-Gorj. Tot în Platoul Mehedinþi, o bunã parte din
Autohtonul danubian este acoperitã de Pânza de Severin (v. planºa XXIV).
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8.1.1. Stratigrafie ºi litofaciesuri
În alcãtuirea Autohtonului danubian participã ºisturi cristaline constituind
masivele cristaline prealpine ºi formaþiuni sedimentare care formeazã
înveliºul sedimentar al masivelor cristaline.

Masivele cristaline prealpine
ªisturile cristaline din Autohtonul danubian s-au format în cele trei cicluri
orogenice însã nu totdeauna ºi nu peste tot pot fi stabilite riguros aceste
cicluri; dar este cert cã unele dintre ºisturile cristaline au fost generate de
cicluri prehercinice, iar altele aparþin ciclului hercinic (fig. 8.1).
ªisturile cristaline prehercinice. În Autohtonul danubian, ºisturile
cristaline prehercinice au cea mai largã rãspândire ºi aparþin celor douã
grupe: grupa ºisturilor crstaline mezometamorfice ºi grupa ºisturilor cristaline
epimetamorfice.
Grupa ºisturilor cristaline mezometamorfice. Aceasta include o gamã
largã de metamorfite reprezentând formaþiuni terigene ºi vulcanogene
metamorfozate în condiþiile faciesului amfibolitelor cu almandin; acestea însã
au fost în mare parte retromorfozate. Pe lângã diversitatea materialului premetamorfic ºi intervenþia retromorfismului, varietatea ºi complexitatea petrofacialã a ºisturilor cristaline mezometamorfice se datoreazã ºi intervenþiei
intruziunilor de granitoide contemporane sau penecontemporane metamorfismului iniþial. În aceastã situaþie, s-au separat diverse entitãþi petrofaciale
ºi s-a încercat corelarea cronostratigraficã a acestora, dar care este foarte
relativã.
Cristalinul de Lainici-Pãiuº este o primã entitate petrofacialã care a fost
separatã de G. Manolescu ºi care se întinde din Munþii Cernei spre est pe
versantul sudic al Munþilor Vâlcan ºi Parâng, precum ºi în Munþii Retezat.
Este constituit din ºisturi cristaline foarte variate însã predominã gnaisele
cuarþitice cu intercalaþii de ºisturi micacee, ºisturi grafitoase ºi calcare
cristaline. Ansamblul acestora, la prima vedere apare ca un cristalin epimetamorfic; se cunosc ºi zone de migmatizare, precum ºi un metamorfism de
contact termic. H. Savu, analizând situaþia, mai ales din Parâng ºi Vâlcan,
constatã cã petrofaciesurile de tip mezometamorfic, reprezentate prin
migmatite (lenticulare, stromatitice etc.), sunt dispuse în jurul masivelor de
granitoide ºi considerã cã sunt un efect al acestor intruziuni. În funcþie de
depãrtarea de masivul intrus, se distinge o zonã cu sillimanit ºi cordierit ºi o
zonã cu almandin ºi biotit. Cu alte cuvinte, Cristalinul de Lainici-Pãiuº ar
reprezenta un caz particular de ºisturi cristaline în care mezometamorfitele
s-ar fi format în condiþii de presiune medie pânã la joasã, datoritã contactului
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cu intruziunile granitice sincinematice. H. Savu a ºi denumit acest tip de
metamorfism dept „metamorfism de contact sincinematic” sau „de tip
danubian”. Însã majoritatea petrografilor considerã cã ºisturile cristaline de
Lainici-Pãiuº, în ansamblu, reprezintã o suitã care iniþial a inclus
mezometamorfite în facies amfibolitic ºi care ulterior a fost afectat de un
retromorfism generalizat.
Amfibolitele de Drãgºan, separate de Gh. Manolescu, Gh. Paliuc, ªt.
Ghica-Budeºti ºi alþii, constituie o a doua unitate petrofacialã; se întâlneºte
începând din valea Cernei pânã în Munþii Parâng, precum ºi în Munþii Retezat.
Amfibolitele de Drãgºan sunt considerate o formaþiune vulcanogensedimentarã (ofioliticã ºi terigenã) metamorfozatã în condiþiile faciesului
amfibolitelor, subfaciesul staurolit-almandin; includ gnaise amfibolice,
amfibolite rubanate, hornblendite, serpentinite în cantitate micã, gnaise
micacee, gnaise feldspatice ºi mai rar calcare cristaline. În vecinãtatea
intruziunilor, Amfibolitele de Drãgºan sunt migmatizate. Totul a suferit un
retromorfism încât sunt frecvente cloritul, actinotul, albitul ºi epidotul. Ca
relicte se întâlnesc metagabbrouri ºi metacuarþit-diorite. Amfibolitele de
Drãgºan, în bunã parte, sunt sincrone cu Cristalinul de Lainici-Pãiuº.
La partea superioarã a Amfibolitelor de Drãgºan, Gh. Manolescu a descris,
în Munþii Vâlcan, Retezat ºi Parâng aºa-numita „serie clasticã” formatã din
ºisturi sericito-cloritoase, ºisturi amfibolice porfirogene ºi subordonat calcare
cristaline. Acestea au fost gãsite de toþi cercetãtorii ulteriori, însã poziþia ºi
semnificaþia lor este controversatã. În timp ce unii le considerã ca unitate
petrofacialã distinctã, aparþinând altei faze de metamorfism decât aceea care
a generat Amfibolitele de Drãgºan (ªt. Ghica-Budeºti, L. Pavelescu, H. Savu),
alþii le încadreazã în aceeaºi fazã (Gh. Manolescu). Th. Berza considerã cã
seria clasticã reprezintã partea superioarã a Amfibolitelor de Drãgºan
diaftorizatã. Aceastã interpretare pare a fi cea mai aproape de realitate.
În Munþii Cerna, Vâlcan ºi Parâng, relaþiile dintre Cristalinul de LainiciPãiuº ºi Amfibolitele de Drãgºan sunt tectonice.
ªisturi cristaline similare celor de Lainici-Pãiuº ºi Amfibolitelor de Drãgºan
se mai întâlnesc ºi în Munþii Retezat, iar în Munþii Þarcu ºisturile cristaline
echivalente au fost descrise drept Cristalinul de Zeicani ºi respectiv amfibolitele
de Mãru (în Muntele Mic). Acestea din urmã sunt reprezentate prin ortoamfibolite, serpentinite, paragnaise biotitice, gnaise cuarþo-feldspatice ºi
subordonat calcare cristaline. Ca faciesuri locale, în Muntele Petreanu s-a mai
descris cristalinul de Rof constituit din ºisturi amfibolice rubanate, cuarþite cu
granat ºi ºisturi clorito-biotitice. Tot aici s-a descris Cristalinul de Râuºoru,
gnaisele de Petreanu etc.
Amfibolitele de Mãru par sã se continue spre sud-vest în Munþii Almãj,
prin ceea ce Al. Codarcea a numit cristalinul (zona) de Ielova (v. fig. 8.1).
Acesta include gnaise amfibolice cu biotit ºi granat, paragnaise micacee ºi
mai rar calcare cristaline ºi gnaise granitice cu microclin; se cunosc, de
asemenea, serpentinite. Întreg Cristalinul de Ielova este strãbãtut de filoane
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pegmatitice, iar local este migmatizat. În zona de contact cu Pânza geticã
este intens cataclazat. La est de Cristalinul de Ielova, între zona sedimentarã
Sviniþa-Svinecea la vest ºi gabbrourile ºi serpentinitele din zona Iuþi-Plaviºeviþa
la est, se întâlnesc ºisturile cristaline descrise de A. Strekeisen sub numele
de Cristalinul de Poiana Mraconia. Acesta este reprezentat prin paragnaise
micacee, paragnaise amfibolice, gnaise cuarþo-feldspatice ºi cuarþite
feldspatice. Local apar migmatite arteritice. Se diferenþiazã de Cristalinul
de Ielova prin granulaþia mai finã ºi lipsa filoanelor de pegmatite.
Mai spre est, separatã de Cristalinul de Poiana Mraconia printr-o zonã de
epimetamorfite (Crisatlinul de Corbu), se gãseºte o altã zonã de mezometamorfite reprezentând Cristalinul de Neamþu (v. planºa XXIV). Acesta include
paragnaise micacee, gnaise biotitice, gnaise amfibolice, amfibolite ºi calcare
cristaline prezentând unele asemãnãri cu Amfibolitele de Drãgºan.
Cu privire la vârsta metamorfismului iniþial care a generat mezometamorfitele, trebuie sã se þinã seama, în primul rând, de faptul cã nu sunt
clarificate relaþiile dintre unitãþile petrofaciale menþionate. De cele mai multe
ori, aceste entitãþi reprezintã de fapt petrofaciesuri laterale ºi în nici un caz
serii în sens cronostratigrafic.
Vârsta metamorfismului iniþial care a generat ºisturile cristaline mezometamorfice se deduce din faptul cã acestea suportã, în discordanþã de
metamorfism, formaþiuni cristalofiliene (Crisalinul de Corbu) în care s-au gãsit
archaeocyatide indicative pentru Neoproterozoicul terminal-Eocambrian; de
unde rezultã cã mezometamorfitele s-au format într-o fazã anterioarã
Proterozoicului superior deci în timpurile antecadomiene. Aceastã vârstã este
indicatã oarecum ºi de datele radiometrice care, pentru granitele de Tismana
de exemplu, au indicat 650 M.a. ceea ce înseamnã cã metamorfismul
Cristalinului de Lainici-Pãiuº este anterior, adicã antecadomian.
Grupa ºisturilor cristaline epimetamorfice. Aceasta include ºisturi
cristaline provenind din metamorfozarea unor formaþiuni vulcanogene ºi
sedimentogene în condiþiile faciesului ºisturilor verzi. În Autohtonul danubian
asemenea ºisturi cristaline se cunosc cu certitudine ºi au fost separate ca
atare numai în Munþii Almãj. Sub numele de Cristalinul de Corbu, Al.
Codarcea a grupat un complex de ºisturi cristaline clorit-albit-epidotice, ºisturi
amfibolice cu actinot, ºisturi cuarþitice cu sericit sau grafit, porfiroide ºi lentile
de calcare cristaline. Acest complex are o grosime de 600 m ºi se dispune în
discordanþã de metamorfism peste Cristalinul de Neamþu; se urmãreºte pe
o zonã îngustã orientatã nord-sud delimitatã la est ºi la vest de Cristalinul de
Neamþu ºi respectiv gabbrourile ºi serpentinitele din zona Iuþi-Plaviºeviþa. În
prelungirea epimetamorfitelor spre sud, pe teritoriul Serbiei, în intercalaþiile
de calcare s-au gãsit archaeocyatide care indicã vârsta Neoproterozoic
terminal-Cambrian timpuriu a depozitelor premetamorfice; de unde rezultã
cã metamorfozarea acestora a avut loc spre sfârºitul ciclului cadomian.
În categoria epimetamorfitelor mai intrã ceea ce Al. Codarcea a descris
drept „zona de Toroniþa” în partea sud-vesticã a Munþilor Almãj (filite sericito379
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cloritice, cuarþite, ºisturi verzi) ºi „zona Vodna” în vecinãtatea granitoidului
de Ogradena, reprezentatã prin ºisturi sericito-cloritoase cu albit, ºisturi
cloritoase cu lentile de calcare cristaline ºi serpentinite.
În Munþii Parâng, Retezat ºi Vâlcan, în unele interpretãri, sunt incluse la
grupa ºisturilor cristaline epimetamorfice ceea ce s-a descris drept: „seria
clasticã”, „seria de Vâlcan” sau seria de „Barniþa-Zeicani”, însã care în interpretãri mai recente sunt incluse în Amfibolitele de Drãgºan, ca termen
diaftorizat al acestora din urmã.
Magmatitele prehercinice. O caracteristicã a ºisturilor cristaline
prehercinice din domeniul danubian o constituie asocierea acestora cu masive
de granitoide sin- sau tardicinematice care, dupã caz, sunt fie concordante
cu ºisturile cristaline, fie discordante. Granitoidele apar cu forme eliptice,
alungite, sub formã de dom, sau cu contur neregulat (v. planºa XXIV). Unele
masive au fost puternic erodate încât apar niveluri mai profunde, cum este
cazul masivului Cherbelezu, altele au fost mai puþin erodate ºi au fost
descoperite doar nivelurile superioare, migmatice, ale intruziunii, cum este
cazul masivelor Latoriþa, Parâng ºi Petreanu. Masivele de granitoide se aliniazã
în lungul unor structuri anticlinale care se urmãresc în tot Autohtonul danubian.
Acestea executã o virgaþie deschisã spre vorland conformã curburii Carpaþilor
Meridionali. Se disting mai multe aliniamente pe care apar corpurile de granitoide. Granitoidele sunt însoþite de un cortegiu de roci filoniene, pegmatite,
aplite, lamprofire etc., care strãbat atât corpul de granitoide cât ºi ºisturile
cristaline gazdã. Masivele tardicinematice dau aureole de contact, în timp ce
corpurile sincinematice sunt înconjurate de migmatite.
În Munþii Parâng, graitoidele apar pe trei aliniamente, astfel: în partea
sudicã a Parângului, între valea Olteþului ºi localitatea Novaci, apar mai multe
masive, printre care: corpul de la Novaci, corpul de la Cãrpiniº, corpul de la
Crasna etc. La toate acestea se distinge un facies intern reprezentat printr-o
masã fundamentalã granodioriticã sau cuarþo-dioriticã, cu megacristale de
microclin (de tipul granitului de Tismana), ºi un facies extern reprezentat
prin granodiorite, microgranite ºi leucogranite cu feldspat potasic. Vârsta
acestor granitoide, obþinutã pe cale radiometricã, este de 650 M.a.
A l i n i a m e n t u l N e d e i u - S a d u - ª u º i þ a , situat la nord de precedentul,
se urmãreºte din valea Olteþului pânã în valea Suseni. Acesta include plutonul
sincinematic, cunoscul drept masivul ªuºiþa ºi a fost descris de B. IonescuBujor, Gh. Manolescu, H. Savu etc.; are o formã elipticã ºi se urmãreºte pe o
lungime de aproape 60 km, iar lãþimea atinge 40 km. Este intrus concordant
în Cristalinul de Lainici-Pãiuº, contactele fiind conforme cu foliaþia primarã
a ºisturilor cristaline. Separaþiile melanocrate (autolite) sunt aplatizate pe
direcþia foliaþiei, iar xenolitele din masa granitoidului sunt orientate în direcþia
de alungire a plutonului. Toate particularitãþile structurale menþionate aratã
caracterul sincinematic al granitoidului de ªuºiþa. Pe flancurile acestuia se
gãsesc masive granitice tardicinematice cu structurã porfiroidã. Masivul
ªuºiþa este constituit preponderent din granodiorite, adamelite ºi granite.
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Cu dezvoltare localã se întâlnesc granite cu megacristale de feldspat roºu.
În masa granodioritelor se întâlnesc separaþii de diorite cuarþifere ºi diorite
melanocrate. Structura acestor roci, în general, este echigranularã, iar textura
primarã este slab ºistoasã; pe alocuri granitoidele au fost puternic laminate
ºi metamorfozate în ciclul hercinic dând adevãrate metagranite. Cristalinul
de Lainici-Pãiuº din jurul plutonului este migmatizat ºi predominã
migmatitele stratiforme. Se apreciazã cã granitul de ªuºiþa este de origine
anatecticã. Pe cale radiometricã, pentru granitul de ªuºiþa s-a obþinut vârsta
de 524 M.a., dar care probabil cã este aparentã, vârsta realã fiind mai mare.
A l i n i a m e n t u l L a t o r i þ a - Pa r â n g , situat în partea de nord a Munþilor
Parâng, include mai multe corpuri care strãbat Amfibolitele de Drãgºan; sunt
reprezentate prin diferite varietãþi de granite, adamelite, monzonite,
granodiorite ºi diorite cuarþifere. Texturile primare sunt frecvent gnaisice ºi
mai rar masive. La contact cu roca gazdã au dat corneene cu biotit, granat,
sillimanit ºi calcare cu silicaþi.
Între masivul ªuºiþa ºi a l i n i a m e n t u l Pa r â n g - L a t o r i þ a , izolat se
gãseºte corpul de la Reci reprezentând de fapt douã dyke-uri formate din
granite albe cu structura porfiricã ºi texturã masivã.
În Munþii Vâlcan, corpurile granitice ocupã suprafeþe mai restrânse.
P l u t o n u l d e l a Ti s m a n a se delimiteazã în partea nord-vesticã a acestor
munþi ºi se urmãreºte pe o distanþã de 25 km ºi o lãþime de 10 km. Este un
granitoid porfiroid constituit dintr-o masã fundamentalã, echigranularã, de
compoziþie graniticã, granodioriticã, monzoniticã sau cuarþ-dioriticã ºi
megacristale pânã la câþiva centimetri, de microclin-pertitic. Megablastele
se întâlnesc ºi în enclavele din granitoide, precum ºi în roca gazdã care este
reprezentatã prin Cristalinul de Lainici-Pãiuº. Acesta din urmã prezintã ºi
zone migmatizate. În privinþa genezei granitului de Tismana, nu existã un
consens; s-a exprimat atât pãrerea cã este de origine magmaticã având un
caracter intrusiv, cât ºi opinia cã ar avea o origine metasomaticã.
La nord de corpul Tismana, se gãseºte corpul granitic Frumosu constituit
din diorite cuarþifere cu hornblendã verde ºi biotit; acesta este intrus în
Cristalinul de Lainici-Pãiuº.
Granitoidul de Cer na se urmãreºte în lungul vãii Cernei ºi este intrus
în Amfibolitele de Drãgºan; este constituit din roci granitice, adamelitice ºi
tonalitice. Textura gnaisicã este dominantã.
În Munþii Retezat ºi Þarcu, corpurile de granitoide au dimensiuni
importante.
C o r p u l d i n R e t e z a t are o formã alungitã fiind intrus concordant în
Cristalinul de Lainici-Pãiuº; apare sub forma unei boltiri anticlinale cu
rãsfrângere bilateralã. Corpul din Retezat este format din granodiorite
adamelitice ºi granodiorite porfirice, cu texturã masivã în partea centralã, în
timp ce în pãrþile marginale apare faciesul gnaisic sau laminat. În masa
corpului granitic sunt frecvente enclavele de ºisturi cristaline sau chiar
sinclinale pensate; se considerã cã este un corp sincinematic.
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C o r p u l d e l a B u t a , situat la sud-est de corpul din Retezat ºi intrus în
Cristalinul de Lainici-Pãiuº, este constituit din diorite cuarþifere, granodiorite
ºi leucogranite.
C o r p u l Pe t r e a n u ºi masivul Furcãtura sunt situate în lungul vãii Râul
Mare; au o structurã mai complexã, primul fiind constituit din gnaise granitice,
iar cel de-al doilea din gnaise plagioclazice cu biotit ºi din gnaise leucocrate
cu muscovit.
C o r p u l V â r f u l Pi e t r i i are un contur aproape circular ºi este intrus
discordant în Cristalinul de Lainici-Pãiuº pe care îl metamorfozeazã la contact
dând o zonã de corneene. Corpul prezintã o remarcabilã monotonie petrofacialã fiind format din granite cu texturã masivã, iar în zonele marginale se
întâlnesc separaþii microgranodioritice. În masa graniticã se gãsesc enclave
de ºisturi cristaline formând adevãrate insule neasimilate. Masivul Vârful
Pietrii este un corp tardicinematic tipic, fapt relevat atât de poziþia lui
discordantã faþã de ºisturile cristaline, cât ºi de prezenþa metamorfismului
de contact.
M a s i v u l R â u ª e s ºi c o r p u l ª u c u , situate la sud de Vârful Pietrii, au
dimensiuni mai mici ºi sunt formate din granodiorite.
Corpul Muntele Mic , situat în Munþii Þarcului, este alungit pe direcþia
nord-est/sud-vest ºi este format din granite, granodiorite ºi diorite cuarþifere,
cu structurã porfiricã ºi texturã gnaisicã. Granitoidele din Muntele Mic sunt
intruse în ºisturile cristaline de Mãru ºi dau o zonã migmaticã; este un corp
sincinematic.
În Munþii Almãj se întâlnesc trei corpuri de granitoide dispuse pe un
aliniament orientat nord-sud.
C o r p u l d e g r a n i t o i d e S f â r d i n u , cel mai nordic, este intrus în
Cristalinul de Ielova ºi în Cristalinul de Poiana Mraconia. La alcãtuirea acestuia
participã microgranite leucocrate cu texturã gnaisicã spre exterior, urmate
spre interior de granite porfiroide cu biotit ºi muscovit, ºi granodiorite cu biotit
ºi hornblendã. Al. Codarcea ºi L. Pavelescu considerã cã partea centralã a
masivului reprezintã un nucleu granitic mai vechi, magmatic, iar zonele
periferice ar forma un înveliº alcãtuit din arene arcoziene granitizate migmatic.
C o r p u l g r a n i t i c C h e r b e l e z u , situat mai la sud de precedentul,
strãbate ºi Cristalinul de Corbu; este constituit dintr-un granit potasic cu
texturã masivã având o compoziþie mineralogicã foarte omogenã.
C o r p u l g r a n i t i c d e l a O g r a d e n a , cel mai sudic, este intrus în
ºisturile Cristaline de Neamþu ºi are o alcãtuire complexã. Masivul este
constituit din roci granitice variate, cu texturã gnaisicã sau masivã ºi mai rar
pegmatoidã. Granitele sunt de culoare albã, cu microclin, oligoclaz, muscovit,
biotit, la care se mai adaugã sillimanit ºi granat. Ultimele douã minerale
relevã fie intervenþia proceselor de contaminare, fie originea anatecticã a
acestui corp. În partea vesticã a masivului sunt evidente efectele
dinamometamorfismului, întâlnindu-se granite laminate, cataclazite ºi brecii.
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Vârsta corpurilor granitice din Autohtonul danubian se deduce din relaþiile
acestora cu ºisturile cristaline în care sunt incluse sau care le acoperã, la care
se adaugã determinãrile radiometrice. O primã indicaþie este furnizatã de
faptul cã ºisturile cristaline hercinice, care au o vârstã ordovician-eocarboniferã, se dispun transgresiv peste masivul de granitoide Vârful Pietrii,
remaniind elemente din acest masiv. Generalizând situaþia din Vârful Pietrii,
o primã concluzie este cã punerea în loc a corpurilor de granite este
anteordovicianã. Din faptul cã unele granitoide sincinematice sunt intruse în
ºisturile cristaline de Lainici-Pãiuº, cum sunt granitoidele de ªuºiþa, de pildã,
rezultã vârsta precadomianã a acestora, iar din faptul cã unele strãbat ºi ºisturile
cristaline de Corbu, se poate conchide cã o parte din masivele de granitoide
este legatã de ciclul cadomian. Vârstele stabilite pe cale radiometricã confirmã
întrucâtva aceste deducþii. Astfel, pentru granitoidele de ªuºiþa s-au obþinut
vârste între 402-524 M.a; pentru granitoidul de Ogradena 218-345 M.a; pentru
granitoidele de pe aliniamentul Olteþ-Novaci-Cãrpiniº au rezultat valori de
426-650 M.a; pentru granitoidul de Petreanu 627-656 M.a; pentru granitoidul
de Muntele Mic 370-411 M.a. Se înþelege cã multe din aceste valori indicã o
vârstã aparentã, însã cele mai ridicate valori ar încadra punerea în loc a
granitoidelor din Autohtonul danubian în timpurile precadomiene ºi cadomiene târzii. Se poate conchide cã granitoidele din Autohtonul danubian sunt
cu certitudine legate de ciclurile care au generat ºisturile cristaline.

ªisturile cristaline hercinice. ªisturile cristaline hercinice (v. fig. 8.1)
au provenit din metamorfozarea unor formaþiuni de vârstã paleozoicã,
predominant terigene, care au fost transformate în condiþiile faciesului
ºisturilor verzi, subfaciesul cuarþ-albit-clorit. Acestea se prezinã cu o litologie
variatã ºi cu schimbãri laterale de facies. Datoritã metamorfismului foarte
slab, caracterele stratonomice primare sunt evidente; mai mult decât atât,
în ele s-au gãsit micro ºi macrofosile într-o stare de conservare relativ bunã,
încât vârsta formaþiunilor premetamorfice a putut fi stabilitã cu mai multã
rigurozitate.
ªisturile cristaline hercinice s-au pãstrat pe arii restrânse mai cu seamã
în masivele Parâng, Vâlcan ºi Retezat, unde ocupã zonele axiale ale mai
multor cute sinclinale, sau urmãresc contactul dintre Autohtonul danubian
ºi Pânza geticã (v. planºa XXIV). Ele se aºtern transgresiv peste ºisturile
cristaline precadomiene de care se deosebesc net, în primul rând, prin
gradul de metamorfism. Grosimea ºisturilor cristaline hercinice poate
atinge 2 000 m, dar nu constituie o suitã neîntreruptã. Acestea au fost
descrise anterior de L. Pavelescu drept „seria de Tuliºa”, însã în care de
fapt se înglobau ºi formaþiuni posthercinice (Formaþiunea de Schela), sau
au fost incluse în ceea ce s-a descris drept „infragetic”. Suita mai completã
a ºisturilor cristaline hercinice se întâlneºte în Munþii Vâlcan unde, de fapt,
s-a stabilit stratigrafia acestora. În cadrul ºisturilor cristaline hercinice s-au
putut separa trei entitãþi litofaciale care, pe baze paleontologice, au fost
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conferite Ordovicianului, Silurianului, Devonianului ºi Carboniferului
inferior (v. fig. 8.1).
Formaþiunea de Valea Izvorului, ca prim termen al ºisturilor cristaline
hercinice, este o formaþiune cuarþito-filitoasã descrisã pentru prima datã de
I. Stãnoiu; se dispune transgresiv peste cristalinul prehercinic ºi debuteazã
printr-un nivel de cuarþite cu intercalaþii de ºisturi verzi cloritoase. Acestea
sunt urmate de un pachet de roci preponderent filitoase alcãtuite din ºisturi
clorito-sericitoase cu intercalaþii subordonate de calcare cristaline ºi ºisturi
grafitoase. În aceste roci, I. Stãnoiu a identificat, în bazinul Motrului, o
asociaþie fosilã cu Dalmanella sp., Laeptena sp., Atrypa reticularis, Eucrinurus
sp, Flexicalymene sp. etc. ªisturi cristaline sincrone se mai întâlnesc în Munþii
Þarcu, în bazinul Râului Alb incluse în Formaþiunea de Râul Alb. Aceasta din
urmã este reprezentatã prin ºisturi cristaline cloritoase-sericitoase cu
intercalaþii de metagresii ºi metaconglomerate; se întâlnesc, de asemenea,
metabazite; conþin o microflorã cu Lophosphaeridium rarum, Leioarahnitum
vittatum etc. care ar indica Ordovicianul.
Formaþiunea de Tusu, al doilea termen al cristalinului hercinic, include o
suitã metaconglomeraticã-filitoasã descrisã tot în Munþii Vâlcan ºi are poziþie
transgresivã, este reprezentatã prin metaconglomerate care trec lateral ºi pe
verticalã la filite grafitoase. Cu unele modificãri litofaciale, depozite similare
se mai întâlnesc în Munþii Parâng (Formaþiunea de Latoriþa), în Munþii Petreanu
(Formaþiunea de Vidra), în Munþii Þarcu pe valea Idegului (Formaþiunea de
Râul Rece), ºi în Munþii Almãj pe valea Dunãrii la Drencova (Formaþiunea de
Drencova). Peste tot se întâlnesc metaconglomerate ºi ºisturi filitoase cu
intercalaþii de metavulcanite. Din ele se cunoaºte o asociaþie palinologicã cu:
Psilophyton goldschmidti, Archaeopteris sp., Neoropteris sp., Emphanisporites
minutum etc. care le conferã vârsta devonianã.
Formaþiunea de Oslea, ultimul termen al suitei hercinice, descrisã în
Munþii Vâlcan, include un component inferior metapsamitic constituit din
metaconglomerate cuarþitice, un component median alcãtuit din calcare ºi
dolomite cristaline ºi un component superior metapelitic constituit din ºisturi
filito-sericito-grafitoase ºi filite cuarþo-sericitice cu intercalaþii subordonate
de metapsamite.
Persistã unele dispute privind vârsta Formaþiunii de Oslea (în unele
interpretãri se admite cã partea terminalã a acesteia ar aparþine Mezozoicului),
incertitudinea decurgând din dificultatea de a separa formaþiunile
cristalofiliene hercinice, de depozitele mezozoice care le succede ºi care, la
rândul lor, au suferit un metamorfism (anchimetamorfism) dinamic. Indiferent
de cum se va rezolva disputa, în Formaþiunea de Oslea se vor include exclusiv
formaþiuni paleozoice metamorfozate regional.
Situaþia este mai clarã pe valea Idegului unde, peste formaþiuni devoniene (Formaþiunea de Râul Rece), urmeazã calcare cristaline (calcarele de
Ideg) care trec, pe vericalã, la ºisturi filitoase cu intercalaþii de metagresii ºi
metavulcanite. Din calcarele cristaline, Al. Codarcea et al. citeazã Productus
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semireticulatus, Spirifer tornacensis, S. striatus, indicând vârsta eocarboniferã
a acestei entitãþi litofaciale. Cu Formaþiunea de Oslea, mai exact cu calcarele
de Ideg, se încheie suita ºisturilor cristaline hercinice din Autohtonul danubian.
Formaþiunile paleozoice metamorfozate, respectiv ºisturile cristaline
hercinice, sunt acoperite de înveliºul sedimentar al cãrui prim termen aparþine Carboniferului superior. De aici concluzia cã metamorfismul hercinic a
avul loc în tectogeneza sudetã.

Masivele de roci bazice ºi ultrabazice. În Munþii Almãj, în cotul pe
care îl face Dunãrea între localitãþile Iuþi ºi Plaviºeviþa, se întâlnesc douã masive de gabbrouri, cel de la Iuþi ºi cel de la Plaviºeviþa, separate prin masivul
de serpentinite de la Tisoviþa.
Masivul de gabbrouri de la Iuþi este alcãtuit preponderent din gabbrouri
cu dialag ºi gabbrouri cu olivinã. În ansamblu are texturã masivã ºi structurã
variatã de la microgabbrouri pânã la gabbrouri cu fenocristale. Se întâlnesc,
de asemenea, separaþii leucocrate (plagioclazite ºi diallagite). Întregul masiv
este strãbãtut de filoane de aplite, lamprofire ºi porfire cuarþifere.
Masivul de gabbrouri de la Plaviºeviþa se deseneazã ca o fâºie îngustã
orientatã nord-sud strãbãtând Cristalinul de Corbu; prezintã o texturã foarte
variatã de la gabbrouri masive pânã la varietãþi ºistoase metamorfozate în
faciesul ºisturilor verzi, încât capãtã aspect de veritabile metagabbrouri.
Masivul de serpentinite de la Tisoviþa este cuprins între cele douã masive
de gabbrouri ºi Cristalinul de Poiana Mraconia; este format, în principal, din
serpentinite la care se adaugã separaþii de piroxenite, plagioclazite ºi gabbrouri.
I. Bercia interpreteazã ansamblul de roci ultrabazice ºi gabbrouri ca
având originea într-o magmã primarã, dar care a suferit procese de
diferenþiere gravitaþionalã. Topitura rezidualã s-a injectat pe flancurile
corpului de ultrabazite consolidat iniþial, dând corpurile de gabbrouri.
Autometamorfismul care a produs ºi serpentinizare, în etapa hidrotermalã
a generat azbest, talc, crizotil etc. care ocupã fisurile.
Vârsta paleozoicã a masivelor de roci bazice ºi ultrabazice se apreciazã
þinându-se seamã de faptul cã acestea strãbat Cristalinul de Corbu.
Semnificaþia geotectonicã a masivelor de bazite ºi ultrabazite este mai
greu de apreciat. Acestea ar putea sã reprezinte, crede M. Sãndulescu, un
fragment de crustã oceanicã legatã de procese riftogene prealpine puþin
cunoscute, însã ºi aceasta este o supoziþie.

Înveliºul sedimentar
Dupã tectogeneza sudetã, când s-a realizat un echilibrul tectonic,
domeniul danubian a cunoscut o primã fazã de acumulare în Neocarbonifer
ºi în Permianul timpuriu. În aceastã situaþie, depozitele prealpine pot fi
interpretate ca reprezentând molasa hercinicã. În Neocarbonifer au
predominat condiþii favorabile acumulãrilor de tip paralic, iar în Permian,
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Fig. 8.2. Coloane stratigrafice sintetice de corelare în Autohtonul danubian

pe lângã acumulãrile continental-lacustre, au intervenit ºi produsele unei
activitãþi vulcanice predominant explozive. Înveliºul sedimentar prealpin
s-a conservat pe arii limitate, în cea mai mare parte fiind îndepãrtat de
eroziune în timpul exondãrilor ulterioare.
În ciclul alpin, cea mai mare parte din domeniul danubian redevine
arie submersã. Sedimentele s-au acumulat în mai multe zone dispuse
longitudinal, care evoluau ca depresiuni, fiind separate între ele prin zone
de ridicare, temporal emerse, ºi anume: Zona Sviniþa-Svinecea, Zona
Presacina ºi Zona Cerna-Jiu (fig. 8.2).
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