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INTRODUCERE 
 

 

Ritmul de dezvoltare a industriei mondiale a atras după sine un consum sporit de 

materii prime, ceea ce a dus în mod corespunzător la un avânt deosebit în cercetările 

geologice cu privire la descoperirea a noi rezerve de substanţe minerale utile 

necesare în construcţii şi în alte ramuri industriale.  

 

Producţia de gips înregistrează în ultimii 50 de ani creşteri semnificative: 8 Mt în 1960 

(Bateman,1965), 70 Mt în 1981(Harben and Bates, 1984), 104 Mt în 2000 (Min. 

Yearbook, 2001). 

 

Pe primele locuri se situează USA şi Iran, iar dintre ţările europene, Spania, 

Germania, Franţa, Italia, Marea Britanie, Polonia şi România (Tabelul 1). 

 

Trei companii domină piaţa europeană: BPB, Lafarge şi Knauf (Tournis, 2003).  

 

Întrebuinţările gipsului sunt multiple: brut sau necalcinat se întrebuinţează în industria 

lianţilor, la fabricarea ipsosului, în industria cimentului ca adaos la măcinarea 

clincherului pentru întârzierea timpului de priză, în agricultură pentru condiţionarea 

solurilor; calcinat (ipsos) este folosit în industria construcţiilor pentru finisarea 

pereţilor, tavanelor, ca izolator şi ca stucatură. Cantităţi importante de gips calcinat 

sunt cerute în confecţionarea vaselor, a teracotei etc. 

 

Creşterea cererii de gips are drept consecinţă descoperirea de zăcăminte apropiate 

de suprafaţă, cu rezerve mari, rentabile şi care să poată fi exploatate în carieră. 

 

În paralel se impune se impune găsirea unor procese tehnologice adecvate şi de 

mare randament, precum şi modernizarea întregului complex privind tehnica 

exploatării. 
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Tabelul 1 – Producţia mondială de gips (mii tone), pe ţări 

 

ŢARA 2002  2003 2004 2005 2006 
Afghanistan 3 3 3 2 2 

Algeria 322 350 1,058 1,460 1,500 
Argentina 366 490 675 1,050 1,000 
Australia 4,268 4,066 4,325 3,857 4,000 
Austria 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
Azerbaijan 1 4 4 5 5 
Bhutan 106 123 131 151 160 

Bosnia şi Herzegovina 100 140 143 157 160 
Brazil 1,633 1,529 1,472 1,582 1,600 
Bulgaria 156 168 176 188 185 
Burma 90 66 71 68 67 
Canada 8,809 8,378 9,339 9,400 9,500 
Chile 610 662 630 661 660 
China 6,850 6,850 7,000 7,300 7,500 
Columbia 560 560 560 700 750 

Croatia 145 166 150 150 150 
Cuba 130 130 130 130 -- 
Cipru 295 300 255 260 250 
Cehia 108 104 71 25 300 
Republica Dominicană 163 250 459 370 370 
Ecuador 5 (5) (5) (5) (5) 
Egipt 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 
El Salvador 6 6 6 6 6 
Eritrea 1 1 1 1 1 
Etiopia 23 48 51 35 35 
Franţa 4,900 5,600 5,700 4,902 4,800 
Germania 1,761 1,748 1,579 1,644 1,650 
Grecia 500 500 500 500 500 

Guatemala 81 67 106 350 350 
Honduras 60 60 60 60 60 
Ungaria 72 62 62 55 60 
India 2,300 2,300 2,350 2,400 2,450 
Indonezia 6 6 6 6 6 
Iran 13,535 13,828 12,594 13,000 13,000 
Irak -- -- -- -- -- 
Irlanda 450 450 450 450 450 
Israel 14 65 125 107 110 
Italia 1,300 1,200 1,200 1,210 1,200 
Jamaica 165 249 283 302 300 
Japonia 5,645 5,764 5,865 5,913 5,950 
Iordania 11 64 57 46 46 
Kenya 8 9 9 9 9 

Laos 110 102 201 132 150 
Letonia 217 159 226 220 230 



Studiu geologo – economic pentru zăcământul Pietroasa – Moldoveneşti (jud. Cluj) în vederea 
utilizării gipsului la fabricarea ipsosului 

2010      6 
 

 

 

ŢARA 2002 2003 2004 2005 2006 
Liban 2 2 2 2 2 
Libia 150 150 175 175 175 
Luxemburg (5) (5) (5) (5) (5) 
Macedonia 20 20 20 20 20 
Mali 1 1 1 -- -- 
Mauritania 100 34 39 39 39 
Mexic 6,740 6,986 9,221 6,252 7,000 
Moldova 32 32 32 32 32 
Mongolia 25 25 25 25 26 

Maroc 600 600 600 600 600 
Nicaragua 28 31 30 30 30 
Niger 18 18 18 18 18 

Nigeria 300 100 100 100 150 
Oman 56 50 60 60 60 
Pakistan 402 424 467 552 590 
Paraguay 4 5 5 5 5 
Peru 75 71 150 150 150 
Polonia 1,147 1,328 1,272 1,243 1,250 
Portugalia 579 420 461 500 500 
Romania 421 394 490 502 500 
Rusia 1,600 1,800 2,077 2,200 2,200 
Arabia Saudită 450 450 641 713 750 
Serbia şi Muntenegru 55 55 55 50 50 
Sierra Leone 4 4 -- -- -- 
Slovacia 122 94 127 125 120 
Slovenia 10 10 -- -- -- 

Somalia -- -- -- -- -- 
Africa de Sud 422 394 452 548 554 
Spania 11,218 11,500 12,534 13,000 13,200 
Sudan 5 13 14 14 14 
Elveţia 250 250 250 250 250 
Siria 350 377 432 467 470 
Tajikistan 153 22 45 35 35 
Tanzania 73 33 59 23 33 
Tailanda 6,326 7,291 7,169 6,920 8,355 
Tunisia 125 110 108 113 115 
Turcia 264 197 250 250 250 
Turkmenistan 100 100 100 100 100 
Uganda 5 (5) (5) (5) (5) 

Emiratele Arabe Unite 90 100 110 120 130 
Marea Britanie 2,543 2,783 2,914 2,900 2,900 
Statele Unite ale Americii 15,700 16,700 17,200 21,100 21,100 
Uruguay 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 
Venezuela -- 5 4 6 7 
Yemen 41 42 37 38 40 
Total 111,000 114,000 120,000 122,000 125,000 
Sursa: United States Geological Survey Mineral Resources Program 
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Deschiderea şi exploatarea unei cariere urmăreşte aprovizionarea cu un anumit 

volum de materii prime a unei industrii. Factorii care condiţionează deschiderea 

carierei sunt: natura tipului de rocă necesar; mărimea minimă a zăcământului ce 

urmează a fi deschis, respectiv volumul minim al rezervelor de materii prime ale 

zăcământului, ce trebuie să asigure o durată minimă de exploatare, în vederea 

rentabilităţii zăcământului (în industria lianţilor, durata minimă este de 30 – 50 ani); 

gradul de mecanizare a carierei, în funcţie de mărimea producţiei. 

 

Criteriile orientative de pregătire a exploatării, pe baza factorilor de condiţionare sunt: 

 De ordin general, când se are în vedere: 

- găsirea zăcămintelor cu volumul de rezerve corespunzător; 

- gradul de cunoaştere al zăcămintelor (din punct de vedere geologic şi calitativ); 

- urgenţa de punere în valorificare a zăcământului; 

 De ordin tehnic, când se analizează: 

- condiţiile de exploatare a zăcământului, în funcţie de tăria rocii, copertă, regimul 

hidrogeologic şi climatic, obiective din zonă; 

- mărimea şi tipul suprafeţelor imobilizate, necesare pentru exploatare şi construcţiile 

aferente, inclusiv pentru depozitarea eventuală a sterilului; 

- posibilitatea realizării căilor de acces şi transport, precum şi posibilitatea alimentării 

cu utilităţi (energie electrică, apă, combustibil); 

 De ordin economic, când se studiază rentabilitatea zăcământului pe baza: 

- valorii investiţiilor; 

- preţului de cost; 

- duratei de recuperare a investiţiilor din beneficii; 

- consumurilor specifice de materii prime şi materiale. 

 

Lucrările efectuate în prezentul studiu au avut ca obiectiv cercetarea perimetrului 

Pietroasa – Moldoveneşti din punct de vedere geologic şi tehnico – economic în 

vederea deschiderii unei noi cariere de gips în România. 

 

Teza de doctorat cuprinde zece capitole, în primul dintre ele fiind prezentate date 

generale referitoare la zăcământ (localizare, istoricul cercetărilor, metodica de 

cercetare). 
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În capitolul 2 este prezentată geologia regiunii din care face parte perimetrul cercetat 

(stratigrafie şi tectonică). 

 

În capitolul 3 este prezentată geologia zăcământului (stratigrafie, tectonică, 

hidrogeologie, caracteristici calitative, situaţia resurselor şi rezervelor şi calculul 

rezervei exploatabile de gips). 

 

Lucrările de deschidere, exploatare şi pregătire a zăcământului sunt precizate în 

capitolele 4, 5 şi 6. 

 

În capitolul 7 este prezentat planul de management al sterilului (caracterizarea 

sterilului, modalităţi de haldare şi transport). 

 

Tehnologia de preparare şi prelucrare, precum şi produsele comercializabile sunt 

redate în capitolul 8. 

 

Măsurile pentru protecţia zăcământului şi a mediului sunt precizate în capitolul 9. 

 

În capitolul 10 sunt prezentaţi indicatorii tehnico – economici cu privire la deschiderea, 

pregătirea şi exploatarea zăcământului de gips şi devizul general al investiţiei. 

 

În finalul lucrării sunt redate concluziile generale şi bibliografia consultată în activitatea 

de elaborare a tezei de doctorat. 

 

Ca anexe grafice au fost elaborate hărţi geologice, secţiuni transversale şi 

longitudinale, planuri de situaţie cu lucrările miniere de deschidere, cu eşalonarea 

lucrărilor de exploatare şi haldare a sterilului, secţiuni prin halda de steril. 
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1. DATE GENERALE REFERITOARE LA ZĂCĂMÂNT 

 

 

1.1. Localizarea teritorial - administrativă a zăcământului 
 

Teritoriul cercetat se află pe raza comunei Moldoveneşti, jud. Cluj între localităţile 

Pietroasa şi Podeni, la 7 km de localitatea Moldoveneşti şi la aproximativ 20 km de 

Turda. 

 

 

 

1.2. Date referitoare la geografia fizică şi economică 
 

 

Zăcământul de gips Pietroasa – Moldoveneşti este situat în vestul Bazinului 

Transilvaniei, la circa 20 km SE de municipiul Turda.  

 

Relieful zonei prezintă aspecte caracteristice celor două unităţi morfologice majore 

cărora le aparţine.  

 

În perimetrul localităţilor Podeni – Pietroasa – Moldoveneşti se individualizează un şir 

de dealuri cu înălţimi ce scad treptat de la 600 – 700 m la 400 - 500 m, spre valea 

Arieşului, (Pleşoara – 694 m, Dealul Săuşului – 641,4 m, Hidiş Bilt – 646 m şi Coasta 

Lungă – 562,5 m).  

 
Zăcământul de gips Pietroasa – Moldoveneşti este conturat pe versantul nordic al 

culmei Săuşul – Hidiş Bilt (Foto 4). 

 

Versantul este fragmentat de văi care delimitează Dealul Iancului, o culme lungă de 

circa 1,5 km, orientată  N – S, în lungul căreia înălţimea scade treptat din creasta 

dealului Săuşul de la 641 m (Sud), până la 500 m la baza dealului, la Fântâna de 

ciment (Nord).  
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Foto 4 – Vedere generală a perimetrului în subsolul căruia se află zăcământul de 

gips Pietroasa - Moldoveneşti 

 

 

 

Date economice. Regiunea deluroasă de la poalele Trascăului este intens populată, 

locuitorii fiind ocupaţi în agricultură şi industrie. Deosebit de bine dezvoltată este 

industria materialelor de construcţie prin ramura prelucrătoare, (ciment, ipsos, gips – 

carton, prefabricate din beton, ceramică brută), ceea ce a impulsionat şi ramura 

extractivă a materiilor prime utilizabile în acest domeniu, (calcare, argile, gips, 

agregate minerale naturale). 
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2. GEOLOGIA REGIUNII 

 

Zăcământul de gips Pietroasa a fost conturat în cadrul depozitelor badeniene ce se 

dezvoltă în partea de vest a Bazinului Transilvaniei (Fig. 3), începând de la nord de 

oraşul Turda şi continuând spre sud, prin localităţile Cheia, Moldoveneşti, Pietroasa, 

Podeni, Aiud. 

 

Fig. 3  - Harta geologică a României, scara 1: 1 000 000 

 

 

2.1. Stratigrafia 
 

Regiunea în care este situat perimetrul de cercetare este amplasată în vestul 

Bazinului Transilvaniei (Fig. 4).  

 

 

 

Zăcământul de gips 

Pietroasa - Moldoveneşti 
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Fig. 4 – Harta geologică a regiunii, scara 1: 200 000 
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2.1.1. Munţii Apuseni 
 

Regiunea Turda – Moldoveneşti – Pietroasa este cuprinsă în extremitatea estică a 

Munţilor Apuseni, iar în cadrul acesteia se întâlnesc următoarele tipuri de roci: 

 roci eruptive bazice, (Antejurasic superior – ofiolite), 

 roci sedimentare, (Jurasic superior - calcare). 

 

Rocile eruptive sunt reprezentate prin ofiolite şi ele constituie o bandă lată care 

începe de la nord de valea Arieşului şi se continuă spre sud până în valea Aiudului. 

Aceste roci, cărora li s-a atribuit vârsta antejurasic superior, suportă în partea de vest 

calcarele de Stramberg tithonice, iar în partea de est sunt acoperite transgresiv de 

formaţiunile badeniene ale Bazinului Transilvaniei. 

 

În zona  Pietroasa, ofiolitele sunt bine dezvoltate pe cursul inferior al pârâului 

Pietroasa, înainte de intrarea în localitatea Moldoveneşti. Apar de asemenea la nord 

de satul Pietroasa (Foto 5). 

 

Foto 5 – Afloriment de ofiolite 

Ofiolite 
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Roca se prezintă masiv, cu zone de dezagregare, are culoare verzuie – negricioasă 

cu treceri la brun roşcat, structură ofitică tipică şi duritate mare. 

 

Foto 6 – Ofiolite 

Rocile sedimentare - Jurasicul superior. Jurasicul superior apare în partea de vest 

a regiunii cercetate şi constituie o fâşie de calcare de peste 700 m grosime în care la 

nord de valea Arieşului sunt săpate Cheile Turzii. La sud, aceste calcare formează 

creasta semeaţă a Pietrei Secuiului. 

 

La partea inferioară a succesiunii depozitelor jurasice se întâlnesc de obicei calcare 

cenuşii, stratificate în strate de 20 cm – 2 m grosime, cu accidente silicioase, 

alternând cu nivele de calcarenite, care, treptat, le înlocuiesc. În aceste calcare au 

fost identificate exemplare de Saccocoma sp. care denotă vârsta kimmeridgiană. 

Calcarele se dispun fie transgresiv, fie, pe alocuri, concordant pe ofiolite. De la 

calcarenite se trece la calcare masive de tip Stramberg, în parte recristalizate, care 

alcătuiesc partea cea mai importantă a stivei de calcare neojurasice. Fauna pe care o 

conţin calcarele este reprezentată prin exemplare de Nerinea elongata, Nerinea 

cerebriplicata, Ptygmatis carpatica,  Diceras arietinum. 
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 2.1.2. Bazinul Transilvaniei 
 

Partea de est a regiunii Turda – Moldoveneşti – Pietroasa aparţine Bazinului 

Transilvaniei şi este constituită din roci sedimentare de vârstă neogenă (Badenian, 

Sarmaţian, Pannonian) şi cuaternară. 

 

Badenian 

 

Depozitele badeniene stau transgresiv peste ofiolite. Contactul dintre cele două 

formaţiuni, care poate fi urmărit de la localitatea Cheia spre sud, la Moldoveneşti, 

Pietroasa şi Podeni, urmează o linie sinuoasă, cu intrânduri sub formă de golfuri în 

fâşia de ofiolite, dintre care cel mai mare în zona Pietroasa. 

 

Badenianul începe cu un facies litoral constituit din conglomerate, brecii calcaroase şi 

gresii după care urmează orizontul calcarelor cu Lithothamnium, (calcare organogene, 

bogate în corali, foraminifere, lamellibranhiate, gasteropode şi echinide). 

 

În anumite zone ale bazinului de sedimentare, acolo unde au existat condiţii 

favorabile, s-a instalat un facies lagunar, reprezentat prin argile salifere, brecia sării, 

(împrejurimile oraşului Turda), masive de sare, (Turda, Aiton, Valea Florilor) şi lentile 

de gips, (la Copăceni, Cheia, Pietroasa, Valea Florilor). 

 

Spre centrul Bazinului Transilvaniei, lipseşte faciesul lagunar, Badenianul fiind prezent 

în facies neritic, (marne gri – albăstrui sau negricioase, argile şi gresii cu grosimi de 

câteva sute de metri). 

 

În zona Pietroasa – Podeni apele mării badeniene au înaintat mult spre vest, creând 

un mic golf în care s-au depus mai întâi sedimente caracteristice faciesului litoral şi 

mai apoi faciesului lagunar, după separarea de restul bazinului. 

 

Sarmaţian 

 

Depozitele sarmaţiene intră în alcătuirea părţii de est a regiunii cercetate, iar în cadrul 

lor s-au separat Buglovianul şi Volhinian – Bessarabianul. 
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Buglovianul are o dezvoltare spaţială redusă şi este reprezentat printr-o serie 

monotonă de marne nisipoase şi nisipuri cuprinsă între două orizonturi reper tufacee: 

tuful de Hădăreni în bază şi tuful de Ghiriş la partea superioară. 

 

Volhinian – Bessarabianul cu extindere mult mai mare ca precedentul este constituit 

din marne şistoase, marne gri – albăstrui, argile feruginoase, gresii cu faună 

salmastră ca Ervilia trigonula, Mactra podolica, Trochus pictus, Cerithium 

rubiginosum. 

 

Pannonian 

 

Se dezvoltă la est de depozitele sarmaţiene şi este alcătuit dintr-o stivă groasă de 

argile gri – negricioase, argile nisipoase, argile feruginoase, gresii şi nisipuri cu o 

faună ce indică o desalinizare accentuată a apei. Formele caracteristice sunt: 

Congeria partschi, Melanopsis vindobonensis, Congeria banatica, Valenciennius 

reussi. 

 

Cuaternar 

 

Cele mai noi depozite din regiune sunt de vârstă cuaternară şi sunt reprezentate prin: 

 Depozitele terasei superioare a Arieşului constituite din pietrişuri şi nisipuri 

groase de 10 – 30 m atribuite ca vârstă Pleistocenului superior; 

 Aluviunile recente ale Arieşului şi ale pâraielor mai importante din zonă, 

constituite din pietrişuri şi nisipuri ce au fost atribuite Holocenului superior; 

 Depozitele argiloase ale alunecărilor de teren ce caracterizează zona şi 

depozitele conurilor de dejecţie formate la gura pâraielor şi a pantelor afectate 

de torenţi.  

  

 2.2. Tectonica regiunii 
 

Regiunea Turda – Pietroasa – Moldoveneşti face parte din rama vestică a Bazinului 

Transilvaniei, care se sprijină pe extremitatea estică a Munţilor Apuseni. Contactul 

dintre bazin şi munţi se face în lungul unei falii pe care s-au ridicat sau au coborât, în 
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funcţie de etapă, cele două unităţi structurale. Falia a luat naştere la sfârşitul 

Cretacicului, când s-a format cuveta transilvană care a jucat rol de bazin de 

subsidenţă până în Pliocen. 

 

Fundamentul zonei Pietroasa – Moldoveneşti este alcătuit din roci ofiolitice. Acestea 

apar la zi de sub depozitele badeniene pe firul văii Pietroasa, formând în depozitele 

acoperitoare bombamente de tip anticlinal. 

 

În ceea ce priveşte depozitele bazinului Transilvaniei, acestea se caracterizează în 

această regiune printr-o alternanţă de anticlinale şi sinclinale orientate în general N – 

S şi constituite din depozite badeniene, sarmaţiene şi pliocene. Elementul structural 

principal din zonă îl constituie sinclinalul Moldoveneşti – Lopadea. 

 

Geneza 

Bazinul Transilvaniei a luat naştere la începutul Badenianului când bazinul s-a 

prăbuşit de-a lungul unor fracturi importante care-l mărginesc. 

Fenomenul a avut un caracter violent, cu manifestări vulcanice explozive, care au dat 

naştere la acumularea unor depozite importante de tufuri dacitice. Ele aflorează 

discontinuu pe rama munţilor Apuseni având uneori grosimi mari (300 m în zona Dej). 

În apropierea ramei bazinului, datorită reliefului preexistent, s-au format golfuri (de 

tipul Kara Bugaz Gol din Marea Caspică), lagune, lacuri şi alte bazine închise în care 

s-au depus masive de sare, apa fiind liniştită, iar bazinele fiind alimentate din când în 

când de apa din interiorul bazinului peste unele praguri sau canale. 

După depunerea sării, apa invadează din nou zona acoperind masivele de sare cu 

argile, apele depăşind zona în care a fost depus tuful de Dej. 

O nouă perioadă violentă dă naştere unor depozite tufacee de 3 - 7 m şi duce la 

fragmentarea golfului din apropierea Apusenilor în bazine mici unde se depune gipsul. 

Se poate considera că aici a funcţionat un domeniu de sedimentare de tip “sabkha”. 

Bazinul Transilvaniei era situat într-o zonă cu climă caldă şi aridă, în care precipitaţiile 

erau foarte reduse, iar evaporaţia era foarte intensă. O astfel de regiune are caracter 

de plajă deşertică (dry flat) şi este cunoscută sub numele de “sabkha”. 

Sedimentele din zonele de tip sabkha, care ocupă spaţii tidale sau sau supratidale, 
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conţin frecvent sulfaţi (în special gips şi anhidrit) şi cloruri, sub formă de porfiroblaste, 

nodule, rozete şi cruste. 

Aceste asociaţii constituie efectul diagenezei timpurii asupra unor sedimente 

subaeriene, în care, datorită evaporaţiei intense, sunt create condiţiile de concentrare 

în săruri a soluţiilor interstiţiale şi de circulaţie capilară ascendentă a lor. 

Împrospătarea periodică a acestor soluţii cu apă de mare asigură o sursă permanentă 

de săruri care, în momentul atingerii unor concentraţii peste limita de saturaţie a 

soluţiilor respective, se depun. În felul acesta, în sedimente argilitice, sau carbonatice, 

slab consolidate, “cresc” prin precipitare interstiţială sau prin substituţie (a dolomitului 

sau calcitului) porfiroblaste de gips şi noduli de anhidrit; adesea, la suprafaţa unor 

astfel de sedimente se dezvoltă cruste evaporitice. Treptat, după îngroparea lor în 

sedimente superioare, nou-formate, procesul se continuă, iar grosimea complexului 

evaporitic creşte. 

3. GEOLOGIA ZĂCĂMÂNTULUI 
 

Zăcământul se află pe versantul nordic al interfluviului dintre Pietroasa şi Podeni 

(Planşa 1), fiind străbătut de pârâul Morii şi de drumul judeţean ce leagă localităţile 

Moldoveneşti şi Podeni (Foto 7). 

 

Foto 7 - Vedere generală a zăcământului dinspre culmea Săuşul 

Lentila sudică 
 

Lentila nordică 
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3.1. Stratigrafia 
 

Zăcământul de gips Pietroasa – Moldoveneşti a fost conturat în cadrul depozitelor 

badeniene, care se dezvoltă în perimetrul satelor Pietroasa – Podeni de la sud de 

oraşul Turda. 

 

Succesiunea depozitelor badeniene în perimetrul zăcământului este următoarea: 

 În bază, calcare grezoase cu Lithothamnium, (Badenianul inferior) care 

marchează faciesul litoral cu care începe în această zonă sedimentarea 

Neogenului. Peste calcare, forajele au interceptat tufuri verzui, gresii tufacee, 

argile tufacee şi argile, acestea constituind culcuşul propriu-zis al gipsului. 

Frecvent, argilele de sub gipsuri prezintă un conţinut în CaSO4·2H2O de până 

la 50%; 

 Urmează gipsurile care constituie un strat lenticular, cu grosime variabilă ca 

urmare a  îngroşărilor şi efilărilor pe care le prezintă şi care, în ansamblu, 

înclină spre NE cu 10 – 150; 

 Peste orizontul gipsifer se aşează argile cenuşii badeniene a căror grosime 

depăşeşte pe alocuri 35 m. 

 

În dealurile Săuşul şi Hidiş Bilt, argilele badeniene sunt acoperite transgresiv de 

nisipurile pannoniene. 

 

Cea mai mare parte a suprafeţei zăcământului este acoperită de o stivă de argile 

cuaternare reprezentate prin argilele deluviale acumulate la baza pantelor, argilele 

aluvionare din lungul văilor şi argilele din alunecările de teren care înglobează în 

masa lor bucăţi de diferite roci.  

 

În Fig. 5 este prezentată o coloana litostratigrafică a unui foraj de referinţă. 
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FORAJ DE REFERINŢĂ 
 
Amplasamentul : PIETROASA  
Cota terenului   : 571,93 m                       

Formaţiunea 
geologică 

Cota faţă de 0 Profilul 
geologic 

Indicativ probă/ 
Interval probat 

Descriere litologică 
niv. mării foraj 

 571.93 0.00  m - m  

 
CUATERNAR 

566.93 5.00 

//   ///    // 0.0 – 1.0 
 
 
1.0 – 5.0 

Sol vegetal 
 
Argilă cafenie 
gălbuie cu nisip şi 
pietriş 

 

 

    .  . .  

.   .        . 

 

B
A

D
E

N
IA

N
 

556.93 15.00 

.   .    .   . 

 

Argilă cenuşie 
nisipoasă, uneori cu 
intervale de până la 

10 cm de gresie 
cenuşie 

  .   .    . 

.............. 

.    .    .    

   .   .     . 

.............. 

 

 

 
 
 
 
528.73 

 
 
 
 
43.20 

 1/ 15.0 - 16.5  
 
 
2/ 16.5 - 17.8  
 
 
3/ 17.8 - 18.8  
 
 
 
4-9/ 18.8 - 27.5  
 
 
 
10-13/27.5 - 33.5 
 
 
 
14-19/33.5 - 42.0  
 
 
 
 
20/ 42.0 - 43.2  

Argilă cenuşie cu 
gips 
 
Gips fin cristalizat, 
compact 
 
Gips cu cristale mari 
recuperate în 
fragmente 
 
Gips cu cristale mari 
cenuşii sau maronii 
 
 
Gips cenuşiu fin 
cristalizat cu ochiuri 
de argilă 
 
Gips cenuşiu 
compact cu cristale 
mari 
 
 
Gips alb (alabastru) 
 

>>>>>> 

>>>>>> 

>>>>>> 

>>>>>> 

>>>>>> 

>>>>>> 

>>>>>> 

>>>>>> 

>>>>>> 

>>>>>> 

>>>>>> 

>>>>>> 

>>>>>> 

>>>>>> 

>>>>>> 

>>>>>> 

>>>>>> 

>>>>>> 

>>>>>> 

>>>>>> 
>>>>>> 

525.93 46.00 

.  +   .  + 
+  .  +   . 
.  +   .   + 

 
Tufuri verzui, gresii 

tufacee 

524.43 47.50 

│ . . │   │  
Calcare grezoase 

    │. . │ 

 
 

Fig. 5 – Coloana litostratigrafică a unui foraj de referinţă, scara 1: 200 
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Caracteristicile geometrice ale zăcământului de gips, (forma, dimensiunile, grosimea 

utilului şi  a sterilului) sunt determinate în primul rând de originea acestuia – ne aflăm 

în prezenţa unui zăcământ de evaporaţie ce a luat naştere într-o lagună cu contur şi 

fundament neregulat în condiţii ce au favorizat concentrarea apelor şi precipitarea 

sulfatului de calciu. Ca urmare, depozitul de gips care a luat naştere are formă 

stratiform – lenticulară cu efilări marginale.  

 

În partea centrală a lagunei, o creastă de calcare cu Lithothamnium împărţea bazinul 

de precipitaţie în două sectoare, unul nordic şi altul sudic, întrerupând continuitatea 

depozitului (Fig. 6).  

 

Evoluţia geologică ulterioară, în cursul căreia proprietăţile specifice ale gipsului şi 

anume marea solubilitate şi plasticitatea şi-au adus din plin contribuţia, au dus la 

divizarea completă a depozitului în două lentile cu caracteristici diferite. 

 

O primă lentilă de gips ocupă jumătatea nordică a dealului Iancului, având o suprafaţă 

de circa 5,4 ha. Gipsul aflorează continuu pe o lungime de circa 400 m, în creasta şi 

pe versantul vestic al dealului.  

 

O a doua lentilă de gips, cu dezvoltare mai mare decât prima, are o suprafaţă de 

aproximativ 9 ha, ocupă jumătatea sudică a dealului Iancului, (la sud de zona cu 

calcare cu Lithothamnium) de unde se continuă spre est, pe versantul crestei Săuşul. 

 

În Fig. 7 este prezentată harta cu grosimea gipsului. 

 
Gipsul 

 

După depunerea orizontului de tuf a urmat o perioadă uscată cu temperaturi apropiate 

de 320 C care a dus la concentrarea apei în sulfat de calciu şi precipitarea lui sub 

formă de gips în lagune şi cunete de dimensiuni variabile (1 km x 2 km sau mai mici). 

 

Precipitarea gipsului începe încă din perioada depunerii tufului în zonele marginale 

ale lagunelor sau în bazine de dimensiuni mai mici.  
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Fig. 6 – Harta geologică a zăcământului, scara 1: 2000 

 

 

  

Lentila nordică 

Lentila sudică 

N 

N Gips badenian 

Argile badeniene 

Nisipuri şi pietrişuri 

pannoniene 

Argile deluviale cuaternare 
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Fig. 7 – Harta cu grosimea gipsului (m), scara 1: 2000 
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De regulă, gipsul se prezintă compact, fin cristalizat, fin stratificat sau ca un agregat 

de cristale mari, maclate „coadă de rândunică”. Unele foraje au prins în baza 

succesiunii gipsuri albe, translucide, zaharoide, cu ochiuri de argilă cenuşie. Agregate 

de cristale mari, maclate „coadă de rândunică” apar frecvent la suprafaţa terenului în 

aflorimentele de pe creasta dealul Iancului (Foto 9). 

 

 Foto 9 – Afloriment cu gips cristalizat „coadă de rândunică” 

 
Uneori se găsesc intercalaţii subţiri de argile cenuşii sau argilele sunt expulzate pe 

fisuri. Acest gips este cunoscut ca o varietate superioară a gipsului - alabastru.  

 

Grosimea stratului de alabastru din bază, rar depăşeşte 2 m. Unele foraje nu au 

întâlnit în bază alabastru, ci gips cenuşiu compact sau larg cristalizat, ceea ce 

demonstrează că în acele zone gipsul s-a depus mai târziu. 

 

Peste alabastrul din bază se depune un gips cenuşiu, maroniu sau negricios constituit 

din cristale fine din gips în care s-au dezvoltat cristale mari maclate „coadă de 

rândunică” (Foto 10).  

 

Foto 10 - Gips cristalizat „coadă de rândunică” 
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În timpul precipitării gipsului în lagună soseau şi ape de pe uscat încărcate cu mâl 

care a fost depus ca argila în straturi şi lentile de dimensiuni în general reduse. 

 

În masa gipsului argila se găseşte ca: 

- intercalaţii de argilă care nu depăşesc 20 cm; 

- ochiuri, pungi şi lentile îngrămădite în diverse locuri de presiunea creşterii 

cristalelor maclate; 

- pigment în masa gipsului. 

 

 

Microscopie optică 

 

Pentru microscopie optică au fost analizate eşantioane de gips (Foto 11, Fig. 8) cu 

grade diferite de impurificare (de la gips cenuşiu închis la gips alb – alabastru). 

 

Foto 11 – Pregătirea lamelelor de gips pentru microscopie optică 
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Gips cenuşiu închis 

   

Gips cenuşiu 

   

Gips alb – alabastru 

Fig. 8 – Microscopie optică pe probe de gips cu NII (stânga) şi  

N+ (dreapta) 

 

Toate probele reprezintă din punct de vedere microscopic un gips, având textură 

masivă şi o structură predominant microcristalin - fibroasă. Se poate observa o masă 

de gips microcristalin - fibros, întreruptă de intercalaţii constituite din material argilos. 

Sunt bine reliefate cristale fibroase de gips ce formează agregate lamelare cu 

dispunere radiară. Roca este străbătută de o serie de microfisuri, în lungul cărora se 
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pot observa depuneri de minerale argiloase. La proba de gips alb minerale argiloase 

sunt într-o cantitate infimă. 

 

Proba de gips cenuşiu închis a fost analizată şi prin difractometrie RX (Fig. 9). 

 

Fig. 9 – Spectrul de difracţie pentru proba de gips  

 

Se observă evident gipsul, iar ca minerale argiloase – illitul, în cantităţi variabile. 

Cantitatea de minerale argiloase scade de la gipsul cenuşiu impurificat către gipsul 

alb (alabastru). 
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Coperta 

 

Coperta gipsului este alcătuită de regulă din argile cenuşii, argile deluviale, cu 

fragmente de roci în general alterate, aluviuni formate din argile care au în bază nisip 

şi uneori pietriş şi din alunecări de teren constituite dintr-o masă argiloasă îmbibată cu 

apă în care se găsesc şi bucăţi de roci (gips, pietriş, tufuri, ofiolite) - (Foto 12). 

 

 

Foto 12 – Alunecare de teren recentă 

 

În Fig. 10 este prezentată harta cu grosimea copertei gipsului. 
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Fig. 10 – Harta cu grosimea copertei gipsului (m), scara 1: 2000 

 

Referitor  la coperta gipsului, aceasta are o grosime relativ uniformă de 5 – 10 m în 

partea centrală a lentilei. Grosimea copertei creşte rapid spre margini (peste 35 m) 

unde gipsul se efilează. 
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3.4. Caracteristicile calitative ale gipsului 
 

 
Conţinutul în gips 
 

În  Figura 11 este prezentat conţinutul în gips pe întreg zăcământul. 

 

 

Fig. 11 – Conţinutul în gips (%) pe întreg zăcământul 
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Conţinutul în anhidrit (CaSO4) 

 

Conţinutul în anhidrit este în general redus, sub 5%, majoritatea probelor având sub 

1%. Conţinutul mediu pe foraje nu atinge 1%. 

 

În Figura 12 este prezentat conţinutul în anhidrit pe întreg zăcământul.  

 

Fig. 12 – Conţinutul în CaSO4 (%) pe întreg zăcământul 
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Conţinutul în carbonaţi 

Conţinutul în carbonaţi este mic, în jur de 5%. Media pe zăcământ este în jur de 2%. 

 

În Figura 13 este prezentat conţinutul în carbonaţi pe întreg zăcământul. 

 

Fig. 13 – Conţinutul în carbonaţi (%) pe întreg zăcământul 
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Conţinutul în substanţe argiloase 

Conţinutul în substanţe argiloase este scăzut, şi anume sub 5%. Când se depăşeşte 

această valoare proba are şi conţinutul în carbonaţi mai mare şi mai ales conţinutul în 

gips este sub 90%. Media pe foraje şi pe zăcământ este de 2 – 3%. 

În Figura 14 este prezentat conţinutul în substanţe argiloase pe întreg zăcământul. 

 

Fig. 11 – Conţinutul în substanţe argiloase (%) pe întreg zăcământul 

 

Datele prezentate indică faptul că se pot obţine atât ipsos de construcţii cât şi ipsos 

de modelaj printr-o exploatare selectivă şi o separare pe sorturi granulare. 

 

Gipsul din acest zăcământ este de bună calitate. Conţinutul CaSO4∙2H2O  este ridicat 

şi putem aprecia că se poate obţine gips de clasa I cu Cg ≥ 90%, conform 

standardului SR ISO 1587/1996. 
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3.5. Consideraţiuni generale privind resursele şi rezervele  
  

Semnificaţia termenilor de resursă şi rezervă a evoluat de-a lungul timpului. În 

prezent, termenul de resursă minerală defineşte o concentraţie naturală de substanţă 

solidă, lichidă sau gazoasă din cadrul sau de la suprafaţa scoarţei terestre, care se 

găseşte într-o formă şi o cantitate ce permit extracţia industrială a acesteia. 

 

Termenul de rezervă defineşte acea parte a resursei ale cărei caracteristici fizice şi 

chimice (concentraţia, calitatea, grosimea, adâncimea, etc.) îndeplinesc anumite 

condiţii minimale ce permit exploatarea industrială în condiţii de fezabilitate 

economică a substanţei minerale utile. Estimarea rezervei presupune evaluarea 

resursei prin prisma  unor  parametri  tehnici  şi  economici  de  exploatare  

industrială,  care  sunt determinaţi pe baza unor studii, teste şi măsurători. 

 

În practica internaţională confirmarea rezervei estimate presupune elaborarea unui 

studiu de fezabilitate, adică a unei “evaluări pentru a se determina dacă exploatarea 

profitabilă a unui zăcământ este plauzibilă” (Kennedy & Wade, 1972; din Gheorghe 

C. Popescu ş.a., 2007 - “Geologia economică a aurului”). Termenul cuprinde o gamă 

largă de proceduri de evaluare a proiectului, ce presupun o analiză detaliată a bazei 

de date geologice şi analitice, a procedurilor de estimare a resurselor/rezervelor, a 

planificării producţiei, a tehnologiilor de exploatare minieră şi de preparare, a 

managementului activităţii, a finanţării şi a problemelor legate de protecţia mediului. 

 

Clasificarea resurselor şi rezervelor 

Sistemul de clasificare al rezervelor aplicat în România în perioada 1987-1998 era 

uşor diferit de sistemul sovietic şi cuprindea rezervele prezentate în Tabelul 15. 

Tabelul 15 – Clasificarea rezervelor în perioada 1987 – 1998 

CATEGORII DE REZERVE GRUPE DE REZERVE 

A BILANŢ 

 
ÎN AFARĂ DE BILANŢ 

B 

C1 

C2  

Prognoză  

 



Studiu geologo – economic pentru zăcământul Pietroasa – Moldoveneşti (jud. Cluj) în vederea 
utilizării gipsului la fabricarea ipsosului 

2010      35 
 

Clasificarea sovietică presupunea iniţial trei categorii de rezerve notate A, B şi C în 

ordinea descreşterii gradului de cunoaştere geologică. Ulterior, categoriile A şi C au 

fost împărţite în subcategorii (C1 şi C2 în 1933, respectiv A1 şi A2 în 1953).  

 

Începând cu anul 1953, în sistemul de clasificare s-au introdus doi noi termeni, care 

separau categoriile de rezerve în funcţie de posibilităţile de valorificare ale acestora, 

astfel: rezerve de bilanţ (rezervele care pot constitui obiect de valorificare fără restricţii 

impuse de anumite avize legale) şi rezerve în afară de bilanţ (rezerve care nu pot 

constitui obiect de valorificare şi care cuprind pilierii de protecţie, zonele de siguranţă, 

zonele nefavorabile exploatării, etc.). 

 

Căderea sistemului comunist precum şi tendinţa de globalizare a industriei miniere au 

impus încercarea de armonizare a sistemelor de clasificare naţionale. Procesul de 

armonizare a început în anul 1992 şi s-a desfăşurat sub egida Organizaţiei Naţiunilor 

Unite. Acest proces a condus la elaborarea Cadrului Internaţional al Naţiunilor 

Unite de Clasificare a Rezervelor/Resurselor, care a fost aprobat prin decizia 

ECOSOC/1997/226 a Consiliului Economic şi Social al Naţiunilor Unite. 

 

Clasificarea presupune codificarea numerică (1, 2, 3, 4) a gradului de cunoaştere al 

parametrilor geologici, tehnico-economici şi ai fezabilităţii economice a exploatării, 

cifra 1 corespunzând celui mai ridicat grad de cunoaştere.  

 

Prin combinarea codurilor numerice ale celor trei criterii rezultă coduri numerice 

alcătuite din trei cifre: prima cifră reflectă fezabilitatea  economică  a exploatării,  a  

doua -  gradul  de cunoaştere al indicatorilor  tehnico-economici  de  exploatare,  iar  a  

treia  cifră  reflectă  gradul  de cunoaştere geologică. 

 

Diferitele aspecte legate de integrarea, armonizarea şi echivalarea celor două sisteme 

naţionale de clasificare a rezervelor/resurselor cu termenii din clasificarea 

internaţională a Naţiunilor Unite pentru rezerve/resurse sunt prezentate în Tabelul 16. 
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Tabelul 16 – Integrarea, armonizarea şi echivalarea termenilor din domeniul rezervelor/resurselor miniere din România cu termenii 

noi utilizaţi în prezent pe plan internaţional 

Axa 
geologică 

Axa 
fezabilităţii 

Axa 
economicităţii 

Cod 
Clasificare 

internaţională 
Cod Sistem naţional 1998 Cod 

Sistem naţional 
1987 

Explorare 
detaliu 

St. Fez. + 
Rap. Min. 

Economice 111 
Rezerve 
minerale 
dovedite 

111 

Rezerve 
exploatabile 
economic 

Dovedite 111 

Rezerve 
de bilanţ 

Categoria 
A + B 

Explorare 
detaliu 

St. Prefez. Economice 121 
Rezerve 
minerale 
probabile 

121 Probabile 121 
Categoria 

C1 

Explorare 
generală 

St. Prefez. Economice 122 
Rezerve 
minerale 
probabile 

122 Probabile 122 
Categoria 

C2 

Explorare 
detaliu 

St. Fez. + 
Rap. Min. 

Potenţial 
economice 

211 
Resurse 

minerale de 
fezabilitate 

211 

Resurse 
minerale 

valorificabile 

Conjunctural 211 

Rezerve 
în afară 
de bilanţ 

Categoria 
A + B 

Explorare 
detaliu 

St. Prefez. 
Potenţial 

economice 
221 

Resurse 
minerale 

prefezabilitate 
221 Potenţial 221 

Categoria 
C1 

Explorare 
generală 

St. Prefez. 
Potenţial 

economice 
222 

Resurse 
minerale 

prefezabilitate 
222 Potenţial 222 

Categoria 
C2 

Explorare 
detaliu 

Studiu 
geologic 

Intrinsec 
economice 

331 
Resurse 
minerale 
măsurate 

331 

Resurse 
identificate 

Măsurate 331 

Rezerve 
geologice 

Categoria 
A + B 

Explorare 
generală 

Studiu 
geologic 

Intrinsec 
economice 

332 
Resurse 
minerale 
indicate 

332 Indicate 332 
Categoria 

C1 

Prospecţiune 
Studiu 

geologic 
Intrinsec 

economice 
333 

Resurse 
minerale 
deduse 

333 Posibile 333 
Categoria 

C2 

Recunoaştere 
Studiu 

geologic 
Intrinsec 

economice 
334 

Resurse 
minerale 

recunoaştere 
334 Resurse Nedeterminate 334 Rezerve Prognoză 
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4. LUCRĂRI MINIERE DE DESCHIDERE 
 

 4.1. Schema de deschidere  
 

Deschiderea unui zăcământ reprezintă totalitatea lucrărilor care asigură accesul la 

roca utilă şi care permit executarea în continuare a lucrărilor de pregătire în vederea 

exploatării propriu-zise. 

 

Principalii factori care influenţează modul de deschidere sunt: 

- perimetrul rezervelor geologice omologate, deschiderea fiind indicat a se face 

în cadrul celor mai cunoscute rezerve (în industria lianţilor este indicat a se 

face deschiderea în perimetrul rezervelor de categoria B sau după noua 

clasificare a rezervelor, în perimetrul rezervelor economic dovedite – 111); 

- caracteristicile geometrice ale zăcământului ce determină perimetrul de 

exploatare şi desfăşurarea exploatării; în acest sens deschiderea se va face 

contrar direcţiei de scădere a straturilor sau transversal; 

- natura rocilor care stabilesc parametrii constructivi ai treptelor şi tehnologia de 

descopertare; deschiderea se recomandă a se face în zona cu coperta cea mai 

redusă; 

- posibilitatea ajungerii căii de acces în zona respectivă, la cota de atac, precum 

şi posibilitatea legăturii la reţeaua de transport exterioară principală; 

- desfăşurarea deschiderii şi exploatării astfel încât să nu pericliteze obiectivele 

din vecinătate şi să asigure lungimi minime de transport faţă de construcţiile 

legate direct de exploatare (staţia de concasare, atelierul de întreţinere şi 

reparaţii curente, depozitul de carburanţi). 

 

În cazul zăcămintelor dezvoltate deasupra reliefului terenului înconjurător, 

deschiderea trebuie efectuată de la început, pentru toată perioada de activitate a 

carierei, întrucât exploatarea în majoritatea cazurilor se face de sus în jos, în trepte 

descendente. 
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Lucrările de deschidere cuprind lucrările miniere principale care asigură accesul la 

zăcământ sau la o parte a acestuia, crearea frontului de lucru şi a zonei de 

descopertă şi lucrările de drenare. 

 

La alegerea modului de deschidere a unei cariere se are în vedere modul de 

exploatare ce se preconizează a se aplica, condiţiile geologice de zăcământ, 

producţia de materie primă ce trebuie realizată şi calitatea necesară a se obţine. 

 

Zăcământul Pietroasa – Moldoveneşti este constituit din două lentile de gips a căror 

exploatare trebuie abordată separat.  

 

Ambele lentile sunt situate deasupra reliefului terenului înconjurător şi poziţionate 

relativ aproape de suprafaţa terenului, ceea ce va permite dezvoltarea normală a 

exploatării în carieră.  

 

Regimul hidrologic al zonei nu este complicat, dar necesită drenarea şi dirijarea 

apelor de suprafaţă de pe lentila sudică de gips.  

 

Coperta zăcământului este constituită din argile, roci consistente moi şi va ridica 

probleme ca urmare a volumului mare ce va trebui derocat, transportat şi depozitat în 

haldă.  

 

Funcţie de caracteristicile de zăcământ şi de cerinţele producţiei unei fabrici de ipsos, 

pentru zăcământul Pietroasa - Moldoveneşti se propune exploatarea la zi în trepte 

descendente, joase, cu înălţimea de maxim 10 m, cu fronturi lungi.  

 

Derocarea gipsului se va face mecanic cu excavator Komatsu PC450 dotat cu freză 

ER1500 3S.  

 

Prelucrarea se va face într-o staţie mobilă de concasare - sortare.   

 

Sterilul va fi depozitat într-o haldă de tip exterior la începutul exploatării, ulterior, 

haldarea urmând a se face în spaţiile rezultate după extracţia gipsului.  
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Transportul gipsului la Turda ca şi transportul copertei la halda de steril se va face cu 

autobasculante. 

 

 

Figura 18 – Lucrări de deschidere, scara 1:2000  
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5. LUCRĂRI MINIERE DE EXPLOATARE 
 

 

 5.1. Grosimea minimă de exploatare 
 

Conform datelor din lucrările de cercetare geologică, grosimea gipsului variază pe 

lentila nordică între 4,00 m şi 16,50 m, iar pe lentila sudică între 3,50 m şi 33,50 m.  

 

Grosimea minimă de exploatare a gipsului este funcţie de modul de exploatare şi de 

caracteristicile utilajului de derocare, excavatorul dotat cu freză (Foto 16) putând 

asigura extragerea la grosimea minimă de 3,5 – 4,0 m. 

 

     Foto 16 – Freza ER1500-3 dislocă 3m3/h de gips 
 

 

 5.2. Metoda de exploatare adecvată condiţiilor de zăcământ  
 

Metoda de exploatare ce se va aplica în cariera Pietroasa – Moldoveneşti are ca 

obiectiv asigurarea obţinerii producţiei de gips în cantitatea (cu calitatea 

corespunzătoare) necesară unei fabrici de ipsos.  

 

Exploatarea zăcământului de gips se va face prin metoda de exploatare în trepte 

descendente, cu fronturi lungi. Această metodă se caracterizează prin extragerea 

gipsului pe toată lungimea treptei de exploatare sau pe sectoare ale acesteia.  
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5.3. Fluxul tehnologic de exploatare  

 

Fluxul tehnologic care se va aplică în carieră cuprinde următoarele faze: 

1. Derocarea mecanică a gipsului cu excavator Komatsu PC450 dotat cu freză 

ER1500 3S cu capacitatea de 90 t/h (Foto 17). 

       

Foto 17 – Excavator Komatsu PC450 dotat cu freză ER1500 3S 

2. Materialul gipsifer derocat este încărcat cu încărcător frontal Komatsu WA 470 

(Foto 18) cu capacitatea cupei de 4,1 m3 şi transportat la staţia de concasare şi 

staţia de sortare (Foto 19). 

       

            Foto 18 – Încărcător frontal                    Foto 19 – Staţia de sortare 

3. Gipsul prelucrat este încărcat în autobasculante (Foto 20) şi transportat la fabricile 

de ipsos. 

 

Foto 20 – Autobasculantă Komatsu HD 325-6 
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 Fig. 21 – Plan de situaţie în anul V de exploatare, scara1:2000 
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Fig. 22 – Plan de situaţie în anul X de exploatare, scara1:2000 
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 Fig. 23 – Plan de situaţie în anul XV de exploatare, scara1:2000 
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6. LUCRĂRI MINIERE DE PREGĂTIRE 

  

 6.1. Tipul lucrărilor miniere de pregătire 
 

Lucrările de pregătire se execută în scopul de a crea condiţiile necesare începerii 

propriu zise a exploatării unui zăcământ. O parte din lucrările de pregătire se 

realizează odată cu cele de investiţii pentru punerea în exploatare a zăcământului, 

altele se execută concomitent pe durata exploatării rezervelor. Epuizarea volumului 

de rocă pregătit pentru exploatare prin investiţii impune realizarea în continuare a 

acestor lucrări, astfel încât rezervele să fie pregătite în avans. În această situaţie, tipul 

lucrărilor de pregătire, volumul şi localizarea lor sunt stabilite prin planurile anuale de 

exploatare. 

 

Având în vedere condiţiile geologice specifice zăcământului Pietroasa - Moldoveneşti, 

pregătirea pentru exploatare va cuprinde următoarele categorii de lucrări: 

 Lucrări de descopertare – îndepărtarea volumului de roci sterile argiloase care 

acoperă gipsul pe mai mult de 90% din suprafaţa zăcământului. 

 Lucrări locale de abatare pentru aducerea limitei superioare a gipsului la o formă 

geometrică convenabilă pentru exploatare. Aceste lucrări sunt necesare deoarece 

limita superioară a gipsului prezintă neregularităţi, creste, doline şi şanţuri umplute 

cu argile.  

 Îndepărtarea părţii superioare a gipsului de 0,50 – 1,0 m grosime în care 

conţinutul în CaSO4·2H2O este scăzut, fiind impropriu pentru valorificarea la 

fabricarea ipsosurilor.  

 

Lucrările de pregătire vor fi executate pe întreaga suprafaţă a zăcământului. 

Ponderea cea mai mare din aceste lucrări o vor avea lucrările de descopertare. 
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7. PLANUL DE MANAGEMENT AL STERILULUI 

 

7.1. Obiectivele planului de management 
 

Din activitatea de descopertare rezultă steril care se depozitează la halda nord - 

estică şi în halda nordică ce se va forma în zona nordică după exploatarea gipsului. 

 

Obiectivele planului de management sunt să se caracterizeze acest steril, să se 

analizeze modalitatea de haldare pentru prevenirea alunecărilor de teren, să 

stabilească procedurile de control şi monitorizare a haldei în timpul exploatării şi după 

încetarea activităţii. 

 

7.2. Caracterizarea sterilului 
 

În urma lucrărilor de descopertare sterilul îndepărtat este format din sol vegetal şi din  

coperta a gipsului constituită în cea mai mare parte din argilă. 

 

Zăcământul de gips este acoperit de depozite cuaternare, reprezentate prin deluviuni 

şi aluviuni (constituite din argile, nisipuri şi pietrişuri) şi de depozite badeniene 

predominant argiloase în care se întâlnesc şi orizonturi de nisip şi tuf. Grosimea 

acestei cuverturi variază de la 8 – 10 m până la 40 m. 

 

Prin excavaţiile care se vor executa pentru tranşeea de deschidere, materialul steril  

provenit din descopertare va fi alcătuit dintr-un amestec neomogen de material 

argilos, nisipuri şi pietrişuri, precum şi tuf. În acest amestec se vor include şi 

sfărâmături de gips. 

 

7.3. Recomandări privind proiectarea haldei 
 

Datorită metodei de exploatare aplicată în prezent în carieră, cu trepte descendente, 

întotdeauna treapta superioară trebuie degajată pentru a facilita dezvoltarea treptei 

inferioare. Din acest considerent sterilul rezultat din carieră va fi depozitat în haldă 
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ţinându-se seama ca aceasta să fie amplasată pe suprafeţe fără substanţă minearală 

utilă. 

 

7.4. Proceduri de control şi monitorizare a haldei 
 

Din punct de vedere al întreţinerii haldelor se recomandă un control permanent al 

stării acestora, observarea şi înregistratrea elementelor, datelor şi fenomenelor privind 

deformarea elementelor constructive ale haldei, urmărirea în timp prin măsurători 

topografice pe repere mobile de suprafaţă a variaţiei nivelului de bază şi a modificării 

profilelor haldei, întreţinerea în stare bună a lucrărilor de interceptare, dirijare şi 

îndepărtare a apelor superficiale, ş.a.. 

 

Pentru prevenirea surpărilor sau a alunecărilor de teren în haldă trebuie respectată 

înălţimea maximă a unei trepte de haldare (10 m) şi lăţimea minimă a bermei de 

siguranţă (10 m). 

 

Cursurile sezoniere de apă vor fi colectate în şanţuri de gardă. 

 

Halda de steril va fi monitorizată pe o perioadă de 5 ani ulterior conservării şi 

refertilizării prevăzute. În acest timp pot apărea alunecări, iar monitorizarea va consta 

din amplasarea reperilor nivelitici, din verificarea semestrială prin nivelment de 

precizie a stabilităţii haldelor, prin consemnarea rezultatelor măsurătorilor în registru 

special, prin luarea măsurilor de remediere în cazul apariţiei alunecărilor de haldă 

(refertilizarea suprafeţei). 

 

 

7.5. Măsuri de prevenire a poluării apelor, solului, aerului 
 

Pentru prevenirea poluării apelor este necesară menţinerea în stare de funcţionare a 

şanţurilor de gardă. 

 

Pentru prevenirea poluării solului vor fi executate lucrări de renaturare a suprafeţelor 

afectate de haldă şi drumuri. După ce suprafeţele au fost amenajate, nivelate şi 

compactate se va împrăştia solul vegetal pe suportul deja pregătit în strate, care 
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trebuie să fie mai mare de 10 cm. Avînd în vedere starea iniţială a terenurilor care 

erau neproductive, se estimează că suprafeţele renaturate vor fi la parametrii 

superiori. 

 

 

8. PRELUCRAREA ŞI PREPARAREA GIPSULUI 
 

 

 8.1. Tehnologia şi capacitatea proiectată 
  

 

În urma derocării mecanice a gipsului va rezulta o masă minieră gipsiferă cu 

dimensiuni cuprinse între  0 – 100 mm fiind posibilă şi obţinerea la dimensiunea de  0 

– 70 mm. 

 

Prelucrarea masei miniere gipsifere se va face în carieră, într-o staţie de concasare 

mobilă, Komatsu BR 380 cu capacitatea 50 – 240 t/h. Concasarea se face la 

dimensiunea 50 mm. Ca variantă, materialul gipsifer derocat cu granulaţia mai mare 

de 50 mm va putea fi mărunţit şi cu freza ER 1500 – 3S. 

 

Materialul concasat este preluat în staţia de sortare mobilă Hartl HCS 3715 cu 

capacitatea de sortare până la 300 t/h . 

 

Sorturile rezultate vor fi depuse la sol în grămezi, de unde vor fi încărcate în 

basculante şi transportate la Turda. 

 

Capacitatea de prelucrare va fi de 222.000 t/an. 

 

Pierderile la prelucrare sunt estimate la 5%. 

 

În decursul unui an calendaristic, instalaţiile vor funcţiona 40 de săptămâni, iar 

programul de lucru este de 5 zile pe săptămână, 2 schimburi pe zi, durata unui 

schimb fiind de 8 ore.  
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Pentru eficienţă economică se va realiza o corelare permanentă între activitatea de 

extracţie a gipsului şi activitatea de prelucrare, astfel încât staţiile de concasare şi 

sortare să poată funcţiona la capacitate maximă. 

 

Se recomandă realizarea unor încercări tehnologice industriale cu gips din 

zăcământul Pietroasa în staţiile de concasare şi de sortare ce vor fi achiziţionate. 

 

Gipsul brut extras din carieră, cu dimensiuni cuprinse între 0 – 1000 mm se 

deversează în buncărul de primire al concasorului mobil Komatsu BR 380, cu 

capacitatea de 50 – 240 t/h.  

 

Preconcasarea se va face cu ajutorul concasorului mobil. 

 

Supergabariţii se sfărâmă cu piconul montat la excavator. 

 

Materialul util obţinut pe sorturi este: 

 

- gips fin, cu granulaţia 0 – 1 mm; 

- gips fin gri, cu granulaţia 0 – 30 mm; 

- gips cu granulaţia 0 – 50 mm. 

 

Pentru o eficienţă economică între prelucrare şi exploatare va exista o corelare 

permanentă astfel încât concasorul să poată funcţiona la capacitate maximă. 

  

 

 8.2. Sorturile de substanţă utilă 
 

Sorturile de gips rezultate din viitoarea carieră sunt destinate satisfacerii nevoilor de 

producţie proprii ale fabricilor de ipsos: 

 sortul de gips 0 – 30 mm; 

 sortul de gips 0 – 50 mm; 
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9. PROTECŢIA ZĂCĂMÂNTULUI ŞI A MEDIULUI 

 

 

9.9. Lucrări de refacere a mediului 
 

 
9.9.1. Lucrări pentru stabilizarea versanţilor naturali, a taluzurilor de carieră şi 

haldă 
 
Aceste lucrări constau în respectarea parametrilor geometrici ai treptelor de 

exploatare. 

 

Pentru taluzurile din carieră, lucrările vor consta în principal din rectificări ale acestora, 

care vor fi aduse la înclinarea de 250 - 300, recomandată pentru taluzul de lungă 

durată în argile şi 500 – 600 pentru taluzul de lungă durată în gips. 

 

În cazul haldelor de steril, taluzurile vor fi aduse la un unghi mai mic decât unghiul de 

taluz natural al materialului din haldă. 

 

 

9.9.2. Lucrări pentru ecologizarea haldelor de steril 
 
Pentru ecologizarea haldelor de steril vor fi executate următoarele lucrări: 

- nivelarea suprafeţelor, cu realizarea unei înclinări de 200 a unghiului de taluz; 

- compactarea suprafeţei; 

- acolo unde este nevoie se vor acoperi taluzurile cu plasă antieroziune; 

- întinderea de sol vegetal ce va avea o grosime de circa 30 cm; 

- însămânţare cu iarbă, după ce suprafeţele au fost pregătite în prealabil; 

- aplicarea îngrăşământului mixt după însămânţare; 

- plantarea de arbuşti pe taluzurile laterale ale haldelor pentru o mai bună stabilitate 

a terenului; 

- realizarea de şanţuri de scurgere a apelor de pe suprafaţa haldei. 

Suprafaţa de teren pe care vor fi executate lucrările de ecologizare este de 15,8 ha.  
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9.9.3. Managementul apelor (colectare, drenare, epurare, deversare) 
 

Deoarece exploatarea este o excavaţie în roci impermeabile (argile, în parte şi gipsul), 

infiltraţia apelor în adâncime este îngreunată, ceea ce face ca în perioade cu ploi 

abundente apele să se acumuleze pe platforme şi berme, rezultând bălţi. În acest caz, 

apa din bălţi va fi colectată şi evacuată. 

 

Sistemul de colectare şi evacuare al apelor din perimetrul carierei va avea ca element 

central canalul de scurgere din centrul zăcământului care trebuie întreţinut permanent  

în stare de funcţionare, prin curăţarea de mâl şi vegetaţie, de câte ori este cazul.  

 

Lucrările de menţinere a sistemului de canale pentru colectarea şi scurgerea apelor  

de suprafaţă din perimetrul viitoarei cariere, va include şi sistemul de drenare a apelor 

de pe suprafaţa haldelor de steril.  

 

Lucrările de modelare ale viitoarelor trepte vor cuprinde şi realizarea de pante cu 

înclinări care să asigure scurgerea apelor de suprafaţă pe versanţi spre canalul 

colector central. 

 

Aceste lucrări sunt esenţiale pentru evacuarea apelor din incinta viitoarei cariere sau 

pentru împiedicarea pătrunderii acestora în carieră, ape ce îngreunează procesul de 

exploatare. Un alt rol este acela de a proteja stabilitatea viitoarelor taluzuri de 

eventuale alunecări de teren. 

 

 

9.9.4. Lucrări de decontaminare a terenurilor 
 

Sursa posibilă de contaminare a terenurilor în carieră o reprezintă produsele 

petroliere. În carieră există o platformă betonată unde se alimentează utilajele din 

dotare cu carburant şi se face schimbul de ulei.  

 

Dacă în mod accidental se constată o contaminare a terenului cu produse petroliere 

se vor lua măsuri specifice prin îndepărtarea stratului de sol afectat. 
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9.9.5. Lucrări de resolificare a terenurilor 
 

Redarea în circuitul economic a terenurilor degradate comportă următoarele faze 

tehnologice: 

- amenajarea (nivelarea) terenurilor; 

- realizarea stratului de recultivare. 

Amenajarea terenurilor. Tipul şi volumul lucrărilor care urmează a fi executate în 

această etapă este variabil, depinzând de starea efectivă a terenurilor în momentul 

începerii reconstrucţiei ecologice. În esenţă, în această fază se realizează nivelarea 

terenului, îndepărtarea fragmentelor de roci sau a corpurilor străine, drenarea apelor 

acumulate în gropile de la suprafaţă şi scurgerea lor în sistemul de colectare şi 

evacuare a apelor de suprafaţă. 

 

Realizarea stratului de recultivare este necesară deoarece, în urma lucrărilor de 

exploatare, majoritatea terenurilor vor fi lipsite de sol, fiind constituite din roci nefertile, 

gips, argile, gresii. Stratul de recultivare se realizează cu o grosime totală mai mare 

sau cel mult egală cu 1,00 m şi constă dintr-un strat de reţinere a apei cu grosime 

totală de cel puţin 0,70 m şi din stratul de sol vegetal, gros de 0,30 m. 

 

Solul depus în depozitul temporar în prima fază a descopertării va fi utilizat pentru 

refacerea ecologică . 

 
Având în vedere importanţa deosebită a solului în reconstrucţia ecologică, este 

necesar ca în toată perioada de exploatare să se aibă în vedere recuperarea 

sistematică prin derocare separată a argilelor şi crearea de depozite temporare, unde 

acesta va fi păstrat până la utilizare. 

 
 
9.9.6. Lucrări pentru refacerea vegetaţiei (plantări, înierbări) 

 

Recultivarea este etapa în care se realizează suprafeţele agricole sau forestiere şi se 

execută în două faze: pregătirea terenului şi instituirea propriu-zisă a culturii, 

întreţinerea şi urmărirea dezvoltării acesteia. 
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În prima fază, după amenajarea suprafeţelor, se va aşterne un strat de sol vegetal ce 

se renaturează prin însămânţare cu iarbă. Suprafeţele trebuie pregătite, astfel încât 

să se obţină suprafeţe netede, prevăzute cu pante specifice drenajului apelor pluviale.  

 

Pentru refacerea stratului vegetal se va putea aplica tehnologia de revegetalizare prin 

însămânţare hidraulică cu hidrojet. Obiectivul lucrărilor de revegetalizare cu hidrojet 

este acela de a aplica cât mai rapid un strat vegetal format din specii sănătoase şi 

durabile care să permită: 

- lupta împotriva eroziunii solului; 

- integrarea lucrărilor sau a infrastructurilor în mediul lor vegetal şi peisagistic; 

- restaurarea mediilor vegetale distruse; 

- participarea la lupta împotriva poluării apelor. 

 

Într-o fază premergătoare  realizării operaţiei de revegetalizare va fi necesar un studiu 

în vederea evaluării constrângerilor prezente în mediul respectiv, (sol, climă, 

topografie), identificarea tehnicilor de revegetalizare cele mai adecvate, selectarea 

speciilor vegetale pe baza analizei fito – ecologice a sitului, definirea şi dozarea 

fertilizanţilor în raport de constrângerile mediului, programarea şi planificarea realizării 

de semănături pentru un an sau mai mulţi ani. 

 

Însămânţarea hidraulică permite împrăştierea  unui amestec complex de seminţe, 

îngrăşăminte, amendamente, coloide şi apă pe orice tip de suprafeţe şi facilitează 

vegetalizarea de suprafeţe extinse într-un timp scurt. Coloidele aplicate acţionează 

asupra fixării seminţei pe suprafaţa tratată şi permit însămânţarea taluzurilor abrupte.  

 

Pe lângă aceasta, coloidele joacă un rol important în procesul de retenţie al apei şi de 

restructurare a solului. În plus, îngrăşămintele cu absorbţie lentă, fertilizantele şi 

microorganismele adăugate în momentul însămânţării favorizează dezvoltarea 

plantelor. 

 

Speciile vegetale semănate sunt în marea majoritate plante ierbacee din familiile 

gramineelor alese datorită gradului înalt de colonizare superficială a solurilor, 
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leguminoase alese pentru capacitatea acestora de fixare în profunzime a solurilor şi 

îmbogăţirea cu azot a substratului.  

 

Fig. 26 – Eşalonarea lucrărilor de refacere a mediului şi amplasamentul 

punctelor de monitorizare a factorilor de mediu, scara 1:2000 
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10. INDICATORI TEHNICO  - ECONOMICI PRIVIND DESCHIDEREA, 

PREGĂTIREA ŞI EXPLOATAREA GIPSULUI 

 

 

10.3. Devizul general al investiţiei 
 
Devizul general este prezentat în Tabelul 33. 

Tabelul 33 – Devizul general al investiţiei                         CURSUL 1 EURO – 4.50 LEI  

NR. 
CRT. 

DENUMIREA CAPITOLELOR ŞI 
SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI 

VALOARE 
TOTALĂ 

(inclusiv T.V.A.) 

Mii lei Mii Euro 

0 1 2 3 

PARTEA I 
CAPITOLUL I – CHELTUIELI PENTRU OBŢINEREA ŞI AMENAJAREA 

TERENULUI 

1.1. Obţinerea terenului 5669 1260 

1.2. Amenajarea terenului 1420 315 

1.3. Amenajări pentru protecţia mediului                   391 87 

 Total Capitolul 1                                     7480 1662 

CAPITOLUL II - CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂŢILOR 

2.1. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor             1680 373 

 Total Capitolul 2                                     1680 373 

CAPITOLUL III - CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE ŞI ASISTENŢĂ 
TEHNICĂ 

3.1. Studii de teren (geo, topo şi hidro)                  485 108 

3.2. Cheltuieli pentru avize, acorduri şi autorizaţii      140 31 

3.3. Proiectare şi engineering                             45 10 

3.4. Consultanţă     10 2 

3.5. Asistenţă tehnică                                     5 1 

 Total Capitolul 3                                     685 152 

CAPITOLUL IV - CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢIA DE BAZĂ 

4.1. Construcţii şi instalaţii                             0 0 

4.2. Montaj utilaj tehnologic                              0 0 

4.3. 
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu 
montaj    

0 0 

4.4. Utilaje fără montaj şi echipament transport             

4.4.1. Autobasculante (3 buc.) 3420 760 

4.4.2. Excavatoare (3 buc.) 3795 843 

4.4.3. Încărcătoare frontale (3 buc.) 2280 507 

4.4.4. Concasoare mobile (3 buc.) 2850 633 

4.4.5. Staţii de sortare mobilă (3 buc.) 1650 367 

4.4.6. Utilaje nenominalizate 200 44 

4.5. Dotări   20 4 

 Total Capitolul 4                                     14215 3158 
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CAPITOLUL V - ALTE CHELTUIELI 

5.1. Organizare de şantier                                   

5.1.1. Organizare şantier lucrări construcţii                0 0 

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului             0 0 

5.2. Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanţare   0 0 

5.2.1. Comisioane, taxe şi cote legale                       0 0 

5.2.2. Costul creditului                                     0 0 

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute                     919 204 

 Total Capitolul 5                                     919 204 

CAPITOLUL VI - CHELTUIELI PENTRU DAREA ÎN EXPLOATARE 

6.1. Pregătirea personalului în vederea exploatării        7 2 

6.2. Probe tehnologice                                     28 6 

 Total Capitolul 6                                     35 8 

CAPITOLUL VII 

7.1. Planul de management al reziduurilor miniere          5206 1157 

 Total Capitolul 7                                     5206 1157 

CAPITOLUL VIII 

8.1. Planul iniţial de încetare a activităţii              221 49 

8.2. 
Programul de monitorizare post închidere a 
factorilor de mediu 

10 2 

 Total Capitolul 8                                     231 51 

TOTAL PARTEA I 30451 6765 

PARTEA a II-a 

Valoarea rămasă actualizată a mijloacelor fixe existente 
incluse în cadrul obiectivului de investiţii    

0 0 

TOTAL PARTEA a II-a 0 0 

PARTEA a III-a 

Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de producţie   0 0 

TOTAL PARTEA a III-a 0 0 

TOTAL GENERAL 30451 6765 
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11. CONCLUZII 

 

 

 Zăcământul de gips Pietroasa – Moldoveneşti este situat în vestul Bazinului 

Transilvaniei, la circa 20 km sud – est de municipiul Turda; 

 

 Zăcământul a fost conturat în cadrul depozitelor badeniene cu următoarea 

succesiune: în bază calcare cu Lithothamnium urmate de argile şi argile 

tufacee, gipsuri şi argile. Zăcământul este constituit din două lentile de gips 

separate.  

        

 Datele prezentate indică faptul că se pot obţine atât ipsos de construcţii cât şi  

ipsos de modelaj printr-o exploatare selectivă şi o separare  pe sorturi 

granulare; 

 

 Metoda de exploatare în carieră va fi în trepte descendente cu fronturi lungi; 

 

 Pierderile de exploatare sunt 5%; 

 

 Pierderile la prelucrare sunt de 5%; 

 

 Gradul de valorificare al zăcămîntului este de 90%. 
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