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Introducere: 
 

 Zăcămintele Roşia Montană (Au-Ag) şi Roşia Poieni (porphyry copper) sunt 
situate în Munţii Apuseni de Sud, în partea central estică a Munţior Metaliferi, Judetul 
Alba şi fac parte din districtul metalogenetic Roşia-Bucium, din aşa numitul „Patrulater 
aurifer”.         

 Roşia Montană (în latină Alburnus Maior, în germană Goldbach, în maghiară 
Verespatak) este localizată în Munţii Apuseni de Sud (lat 46018’ N şi long 23008’ E), la o 
altitudine de 850 de metrii deasupra nivelului mării şi la o distantă de 135 km de Cluj-
Napoca, la 81 km de Alba-Iulia, la 15 km de Câmpeni şi respectiv 10 km de Abrud.  

 Acest zăcământ situat în Valea Roşiei, care este străbătută de râul Roşia, a fost 
exploatat de peste 2000 de ani, fiind unul din cele mai bogate zăcăminte de aur din 
lume. Urmele acestor exploatări vechi se cunosc şi astăzi prin reţeaua de galerii 
subterane de peste 140 km şi numeroasele lucrări miniere de suprafaţă. 

 Roşia Montană a purtat de-a lungul timpului mai multe denumiri, precum 
Alburnus Maior, Albournon Megale, Roşia Abrudului, Roşia de Munte, Verespatak sau 
Goldbach (Lecca, O.G., 1937, http://rosiamontana.wordpress.com).  

 Denumirea antică Alburnus Maior ar avea după părerea filologului clasic şi 
epigrafistului I.I.Russu origine dacică, rădăcina “alb” fiind de origine dacică, ei fiindu-i 
adăugată o terminaţie latină (Russu, I.I., 1969, în 
http://rosiamontana.wordpress.com/about/trecut). 

 Prima menţiune a localităţii antice se găseşte în tăbliţele cerate descoperite la 
Roşia, ceea ce determină localizarea toponimului antic. Astfel, numele aşezării apare în 
5 tăbliţe cerate, în limba latină – Alburnus Maior - 4 tăbliţe şi în limba greacă – 
Albournon Megale – o tăbliţă. Prima atestare documentară referitoare la Roşia 
Montană, sub numele de Alburnus Maior, provine dintr-o tăbliţă cerată de epocă 
romană, datată 6 februarie 131 p. Chr (http://rosiamontana.wordpress.com).   

 Roşia Poieni reprezintă cel mai mare zăcământ cuprifer al României şi al doilea 
în Europa, deţinând peste 1 miliard tone de minereu cu 0,36% Cu şi 1,8% S, 
reprezentând 64,5% din rezerva de cupru a ţării. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_latin%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_german%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_maghiar%C4%83
http://rosiamontana.wordpress.com/about/trecut


Iatan Elena Luisa - Relaţia dintre magmatism şi metalogeneză în aria zăcămintelor Roşia Montană şi Roşia Poieni, 
Munţii Metaliferi 

______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

6 

 

 Geografic, zăcământul de minereuri cuprifere sărace de la Roşia Poieni, este 
situat la 23o10’ longitudine estică şi 46o20’ latitudine nordică, în zona Munţilor Apuseni, 
în extremitatea sudică a Munţilor Metaliferi, la cca. 7 km sud de râul Arieş. 

 Administrativ, aceasta se găseşte pe teritoriul comunei Lupşa, judeţul Alba. Zona 
înconjurătoare zăcământului este muntoasă, cu cote cuprinse între 600m şi 1250m şi 
este brăzdată de văi adânci, specific regiunilor vulcanice, care sunt în general orientate, 
dinspre zăcământ spre nord în valea Arieşului şi dinspre zăcământ spre sud, oprindu-se 
în valea Arieşului. 

 Acesta a fost decoperit prin programe de cercetare geologice, geochimice şi 
geofizice, care au avut loc între anii 1960 şi 1970 şi este considerat cel mai mare 
zăcământ porphyry copper din cadrul Munţilor Apuseni. Zăcământul Roşia Poieni a fost 
conturat pe o adâncime de peste 1200 m, între cotele 1046 m şi -154 m fiind dezvoltat 
vertical, sub forma unui corp masiv cu secţiuni aproximativ eliptice, cu dimensiuni 
crescând de la 660/750m la cota + 956 m, la 840/820m la cota +551 m. 

* * * 

Primele menţiuni asupra activităţii miniere din zona cercetată sunt datate 1774 şi 
aparţin lui Ignatz Eden. În 1789 prof. Muller von Reichenstein întocmeşte primul referat 
asupra regiunii Roşia Montană. În 1822 Beudant S. realizează o hartă geologică a 
Munţilor Metaliferi iar mai târziu, în 1863 apare lucrarea lui Hauer şi Stacke intitulată 
„Geologia Siebenburgens” în care este discutată geologia zonei Roşia Montană. Alte 
indicaţii importante de ordin geologic se datorează cercetatorilor Cotta B. (1861), 
Posepny G.T. Tschermak, Dolter, Primics, Palfy M. (1905, 1912).  

Mineralogia celor două zăcăminte a fost abordată de Petrulian în 1934, Petrulian 
şi Brana în 1952 şi Petrulian et al., în 1978. 

În lucrarea de sinteză asupra Munţilor Metaliferi, Ghiţulescu şi Socolescu, 1941, 
fac o descriere succintă asupra geologiei miniere din aria studiată şi elaborează prima 
hartă geologică cu scara 1:75.000. 

Începand cu 1955 Stefan R. şi Cosma S. întocmesc harta unitară a regiunii 
Bucium-Roşia Montană-dealul Poieni, la scara 1:5.000, iar între 1957 şi 1968 împreună 
cu Urcan T. întocmesc proiecte de cercetare cu foraje.  

Alte studii privind mineralizaţia au fost efectuate de Brana V. în 1952, Giușcă D. 
& Pavelescu L. în 1952, 1954, Stefan R. şi Cosma S. în 1962, Ștefan R. et al., 1975, 
Gurău A. şi Gridan în 1972-1973, Gurău et al., 1975, Gheorgiu M., Soare C. şi Ionescu 
O. în 1972, Ionescu O. 1974, Ionescu et al. 1975. 
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Studii recente asupra mineralizaţiei şi alteraţiilor asociate celor două zăcăminte 
cercetate au fost efectuate de Milu V. 1999, Milu V. et al. (2004), Marza I. et al. 
(1990,1992,1997),  Tamaș C., (1995, 2002), şi de catre compania Roşia Montană Gold 
Corporation, iar studiul incluziunilor fluide a fost efectuat de  către Pintea I. (1995, 1999) 
şi Ray & Wallier (2004). 

*** 

 Această teză îşi propune formarea unei imagini la zi asupra mineralizaţiilor auro-
argentifere de la Roşia Montană şi porphyry copper de la Roşia Poieni şi a relaţiei dintre 
acestea şi activitatea magmatică, care a avut loc în aria celor două zăcăminte. 

 Pentru a realiza aceasta, în prima parte au fost efectuate studii de teren pe 
parcursul primilor doi ani de doctorat, studii ale rocilor gazdă, a alteraţiilor suferite şi a 
mineralizaţiilor cantonate în acestea. Studiile mineralogice şi petrografice de laborator 
au fost efectuate în Laboratorul de Metalogenie al Facultăţii de Geologie şi Geofizică 
din Bucureşti şi în Franţa la Laboratorul G2R-Faculté de Science din cadrul Université 
Henri Poincaré din Nancy, iar la Ecole de Mines din Saint-Étienne au fost efectuate 
analize XRF.  

 În cea de-a doua parte au fost efectuate studii ale incluziunilor fluide şi de topituri 
din cadrul cristalelor de cuarţ de origine magmatică şi hidrotermală, atât de la Roşia 
Montană cât şi de la Roşia Poieni. Au fost făcute analize de microtermometrie şi 
catodoluminiscenţă în cadrul Laboratorului de Mineralogie şi Petrografie al Facultăţii de 
Geologie şi Geofizică din Bucureşti.  

 În Franţa, în cadrul G2R-Faculté de Science, Université Henri Poincaré din 
Nancy au fost efectuate analize de tip MEB (SEM) şi cu microsonda electronică. 

 Toate aceste analize au fost posibile datorită câstigării în anul 2006 a unui grant 
oferit de SE Europe Geoscience Foundation (SEEGF) în cadrul Student Research 
Grant Award in Earth and Environmental Sciences-Economic Geology şi în 2007 a unui 
grant CNCSIS de tip TD, contract CNCSIS-TD 37/oct/2007 cu titlul “Relaţia dintre 
magmatism şi metalogeneză în aria zăcămintelor Roşia Montană şi Roşia Poieni, Munţii 
Metaliferi”. 
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II. Cadrul geologic regional 

II.1. Cadrul  geologic al Munţilor Apuseni de Sud 
 

 Ca urmare a evoluţiei geologice pre-Alpine diferite, Munţii Apuseni pot fi divizaţi 
în două unităţi structurale principale: Munţii Apuseni de Nord (Munţii Highis-Drocea, 
Codru-Moma, Bihor, Gilău, Pădurea Craiului, Vlădeasa, Plopiş şi Meseş) şi Munţii 
Apuseni de Sud (Munţii Metaliferi şi Trascău). 

 Orogenul Carpatic, din care fac parte şi Munţii Apuseni, reprezintă un segment al 
Lantului Tethsyan care uneşte partea vestică a Alpilor cu sudul Rodopilor. Pentru 
teritoriul României acest orogen este constituit din resturi deformate ale crustei 
oceanice aparţinând Tethys-ului şi din margini conţinentale puternic deformate 
(Sandulescu, 1984, 1994). Cele două zone, internă (Carpaţii Interni) şi externă (Carpaţii 
Externi), ale orogenului s-au realizat în Cretacic şi, respectiv, Miocen.  

 

II.1.1. Activitatea magmatică în Munţii Apuseni de Sud  

II.1.1.2. Magmatismul Terţiar 

Activitatea vulcanică Terţiară, începuta în Paleocen şi continuată până în 
Ponţian, s-a dezvoltat în bazine intramontane a caror formare a început în Paleocen şi 
care sunt suprapuse unor fracturi regionale cu dezvoltare pe direcţia NV-SE, fracturi ce 
aparţin sistemului Laramic. 

 În Neogen, reactivarea unor segmente ale acestui sistem de fracturi a produs noi 
mişcări de subsidenţă, conducând astfel la depunerea unor depozite de molasă groase 
şi la formarea a numeroase edificii vulcanice, a structurilor subvulcanice şi a 
metalogenezei asociate. Punctele de intersecţie a aliniamentelor tectonomagmatice 
pre-laramice (direcţie E-V şi NE-SV) cu cele laramice (direcţie NV-SE) au constituit 
zone de maximă activitate vulcanică şi metalogenetică. 

Vulcanismul neogen s-a dezvoltat în mai multe bazine de sedimentare: Zarand, 
Brad - Săcărâmb, Almaş - Stănija, Roşia Montană - Bucium, Baia de Arieş şi culoarul 
Mureşului. 
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Roşu (2004) propune trei episoade ale activităţii vulcanice din Munţii Apuseni de 
Sud. Primul episod cuprinde roci acide şi intermediare şi a început în Badenian cu tufuri 
dacitice (cca 15 Ma). Al doilea episod constituie cea mai amplă perioadă de manifestare 
a vulcanismului neogen în care au fost formate principalele edificii vulcanice şi corpuri 
subvulcanice din Munţii Apuseni de Sud. Acest episod a început în Kossovian şi a durat 
până în Ponţian. În ceea ce priveşte episodul al doilea, Roşu et al. (1995) consideră că 
acesta a început cu vulcanoclastite andezitice (andezite cuarţifere cu amfiboli şi biotit) 
interstratificate în marnele cu Spirialis (în bazinele Brad-Săcărâmb şi Almas-Stănija). 
Tot atunci par a fi fost generate şi riodacitele şi dacitele din zona Roşia Montană-
Bucium. În bazinul Zarandului însă, formaţiunea vulcano-sedimentară de vârsta 
kossovian este formată din andezite cu amfiboli şi piroxeni. Vulcanismul a continuat cu 
andezite cuarţifere cu amfiboli, biotit ± piroxeni (lave, piroclastite, corpuri inrădăcinate) 
care apar în toate zonele vulcanice neogene din Munţii Apuseni de Sud. Aici sunt 
incluse, printre altele, andezitele de Barza dar şi andezitele de Cetraş. Urmatoarele 
produse vulcanice incluse în acest episod sunt andezitele megaporfirice cu amfiboli şi 
piroxeni, pentru care s-au obţinut vârste radiogene corespunzatoare Sarmaţian-
Pannonianului (?) (12,52 ± 0,62 Ma) în vestul şi centrul Munţilor Apuseni de Sud, 
Pannonianului în aria Roşia Montană - Baia de Arieş (9,3 ± 0,5 Ma) (Roşu et al., 1997) 
(fig.II.7.). În aria Hărţăgani -Săcărâmb ca ultime produse ale acestui episod sunt 
considerate corpurile andezitice alcaline din Dl. Zambrita şi de la Pârâul lui Toader (10,5 
± 0,4 Ma), iar în aria Roşia Montană - Bucium, andezitele bazaltice de la Detunata (7,4 
± 0.3 Ma). 

Urmează un episod mult mai slab dezvoltat pentru care se presupune o vârsta 
Ponţian terminal, daca nu chiar mai recentă (Pliocen). Produsele acestui ciclu apar în 
aria Roşia Montană - Bucium - Baia de Arieş. Din acest grup fac parte andezitele 
cuarţifere cu hornblendă şi biotit de la Geamăna (7.8 Ma), andezitele cu amfiboli ± 
piroxeni de la Surligata (7.6 Ma), bazaltele andezitice de la Detunata (7.4 Ma) şi 
trachiandezitele cuaternare de la Uroi (1.6 Ma) (Berbeleac, 2003). Această etapă este 
lipsită de procese metalogenetice şi în general de fenomene hidrometasomatice. 
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II.2. Evoluţia tectonică a Munţilor Apuseni de Sud 
Orogenul Alpino-Carpato-Balcanic s-a format în timpul Cretacicului şi Terţiarului 

prin coliziunea Europei cu fragmentele crustale continantale care aparţineau 
Gondwanei, urmata de închiderea Tethysului (Linzer et al. 1998, Alderton & Fallick 
2000, Ciobanu et al. 2002)  

Evoluţia în Cretacic superior şi în Terţiar a Munţilor Apuseni este marcată de 
translaţia spre est şi rotaţia în sensul acelor de ceasornic cu peste 90º însoţită de 
extensie şi tectonică de tip strike-slip (Panaiotu 1998). 

Pentru Munţii Apuseni a fost elaborat un model al evoluţiei geodinamice, bazat 
pe extensie, în urma formării unui sistem de grabene (Neubauer et al., 2005). 

Produsele activităţii vulcanice Terţiare cât şi cele mai importante zăcăminte din 
cadrul Munţilor Apuseni, sunt dispuse  pe sisteme de falii de tip strike-slip, dextre, 
orientate ESE, considerate a fi o zonă secundară de falii formate în timpul mişcării spre 
est a blocului Tisia Dacia (Linzer et al. 1998).  
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III. Cadrul geologic-structural al regiunii Roşia Montană-
Roşia Poieni 

Activitatea vulcanică neogenă din Munţii Metaliferi a fost controlată de 
reactivarea sistemelor de fracturi intersectate şi de sistemul regional de falii adânci.  

În prezent aria Roşia Montană-Roşia Poieni-Bucium este o regiune cu deformaţii 
distribuite eterogen de tip compresional, dar şi elemente de extensie. Astfel regiunea 
arata ca un mozaic de blocuri rezultate prin suprapunerea evenimentelor de deformare 
Mezozoic-Terţiare.  

Regiunea poate fi subdivizată în trei blocuri tectonice-structurale: blocul sudic, 
blocul central şi blocul nordic.  

Blocul sudic sau blocul Boteş este constituit din intruziuni andezitice Neogene de 
dimensiuni reduse şi formaţiuni de fliş Cretacic al unitătii de Bucium, afectate de trei 
sisteme de falii orientate est-vest, nordest şi nordvest. Localizarea corpurilor de 
andezite şi a mineralizaţiei asociate acestora a fost controlată de aceste falii.  

Blocul central sau blocul Bucium este delimitat la nord şi la sud de sisteme de 
falii de decroşare, orientate est-vest de vârstă pre-Miocen: 1. falia de decroşare Gura 
Roşiei şi faliile de încalecare Muntari-Mămăligani, în partea de nord; 2. Falia Buningia-
Vâlcoi, în partea de sud. Aceste falii sunt însoţite de falii normale orentate est-vest. 
Falia Muntari-Mămăligani este intersectată de două falii normale paralele: falia Detunata 
şi falia Negrileasa-Râul Arieş. Aceste falii au fost principalele falii care au dus la 
deplasarile majore din zonă.  

Blocul nordic, numit Roşia Montană-Baia de Arieş este alcătuit din şisturi 
Precambrian-Paleozoice ale pânzei de Baia de Arieş şi pânzei Muncel-Lapusna, 
cuvertura sedimentară a flişului Cretacic superior şi formaţiunii de wildfliş şi din roci 
vulcanice, în mare parte dacite şi andezite, cu o mineralizaţie auro-argentiferă, 
polimetalică şi porphyry copper asociată (Berbeleac et al. 2007).  

 

III.1. Fundamentul regiunii 
 Fundamentul Munţilor Apuseni nu aflorează în aria zăcămintelor Roşia Montană 
şi Roşia Poieni dar poate fi observat la aproape 5 km spre nord, pe Valea Arieşului 
(raport Minexfor, 1972). Din punct de vedere tectonic este alcătuit din Unitatea de Bihor 
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şi doua complexe de pânze tectonice (Codru şi Biharia) (Balintoni, 1994). Acestea au 
vârste metamorfice Pre-Variscan şi Variscan.  

III.2. Învelişul sedimentar Cretacic 
Flişul este cel mai răspândit tip litologic şi este alcătuit din şisturi argiloase, 

marne şi gresii. Acesta aflorează în partea inferioară a Văii Roşia, în Valea Cornei şi în 
câteva aflorimente din jurul carierei Roşia Poieni. 

 

III.3. Activitatea vulcanică şi produsele ei 

III.3.1. Activitatea vulcanică în bazinul Roşia Montană 
În cadrul bazinului Neogen de la Roşia Montană a avut loc o activitate vulcanică 

cu evoluţie recurentă, în care se disting trei etape principale de edificare. 

 Prima etapă (Badenian) corespunde unei faze preponderent explozive, riolitice, 
ale cărei produse sunt cuprinse în formaţiunea vulcanogen-sedimentară. Această 
activitate a primei etape a decurs în condiţii generale de scufundare a părţii de NE a 
Munţilor Metaliferi şi ale unor prabuşiri tectonice locale. Astfel se explica grosimea mare 
a formaţiunii badeniene care la contact cu formaţiunile cretacice atinge 200 m. 

 Elementele riolitice din formaţiunea vulcanogen-sedimentară reprezintă unicul 
martor al acestei activităţi (Ianovici et. al, 1969). Este posibil ca aparatul iniţial de mici 
dimensiuni să fi fost colmatat sau în cea mai mare parte distrus de procesele 
premergatoare urmatoarei faze vulcanice (Ianovici et. al, 1976). 

 Etapa a doua a fost marcată de efuziuni de dacite care au dat naştere la doi 
vulcani centrali: Cârnic şi Cetate. Lavele acestora s-au revărsat pe suprafeţe limitate; 
ele repauzează pe cuvertura vulcanogen - sedimentară şi au o grosime ce atinge uneori 
200 m. 

Infrastructura arată prezenţa mai multor canale de abducţie. Prezenţa unor brecii 
la periferia celor doi stalpi dacitici reflectă efectul eforturilor mecanice de ascensiune a 
magmei care au dislocat o parte din materialul formaţiunii vulcanogen-sedimentare. 
Aceste două corpuri dacitice sunt îmbracate de o formaţiune pelitică cu aspect noroios 
care include fragmente din fundamentul preterţiar, din formaţiunea vulcanogen-
sedimantară, căt şi din corpurile dacitice în formare. Aceasta pătrunde neuniform pe 
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fracturi în corpurile breciforme, fiind denumit la Roşia Montană „Glamm”. Glamm-ul 
reprezintă un material mâlos acumulat pe fundul bazinului, ca o fracţiune fina, 
nediagenizata, care se infiltrează cu mari cantităţi de apă, pe sistemul de fisuri şi falii 
formate datorită efectului mişcării magmelor eliberate ulterior pe aceste căi prin largi 
efuziuni de dacite. Acest material noroios a jucat şi rol lubrifiant, alimentând în acelaşi 
timp probabil şi activitatea unor „vulcani noroiosi”. Masele de noroi continuă sa fie 
antrenate până spre sfarşitul edificării acestei structuri şi în etapa a treia. 

 Începutul activităţii fazei dacitice corespunde cu mişcarile generale de ridicare 
ale teritoriului şi probabil chiar cu acele ale bazinului, ceea ce a facut ca doar primele 
efuziuni de dacite sa aiba loc într-un mediu acvatic. 

Cea de-a treia etapa este predominant explozivă. Aceasta a dat naştere la 
diatreme, reprezentând coloane de explozii umplute cu brecii, în care sunt cuprinse 
fragmente din fundament şi fragmente de dacite. Potenţialul exploziv al acestei etape a 
determinat brecifieri şi fisurări în întreaga structură. Astfel au luat naştere principalele 
căi de acces pentru fluidele hidrotermale, ce au generat mineralizaţiile Au-Ag şi care s-
au manifestat în mai multe stadii. Materialul „noroios” continuă sa fie antrenat şi în 
timpul metalogenezei. În părţile superioare, acesta este impregnat cu silice, generând 
roci compacte, slab mineralizate, cunoscute sub numele de „chinga” (Ianovici et. al, 
1969). 

 

III.3.2. Vârsta activităţii vulcanice 
În ceea ce priveşte vârsta vulcanitelor neogene din cadrul ariei studiate, au fost 

luate în consideraţie datele oferite de Manske et al., 2004, cu datări 40Ar-39Ar pe 
adularul de la Roşia Montană, Roşu et al. 2004, cu datări K-Ar pe rocă şi Wallier et al., 
2005 cu datări U-Pb pe cristale de zircon, de la Roşia Montană şi Roşia Poieni. 

Structura Bucium, ocupă partea sudică a sectorului Bucium-Roşia Montană-Baia 
de Arieş, iar vârstele determinate, arată că această parte este cea mai veche, având 
urmatoarele vârste: Bucium S 14,8-14,7 Ma, Citera 14,6 Ma, Bucium-Tarniţa 14,8-14,6 
Ma (Roşu et al. 2004). 

Activitatea magmatică în zona Roşia Montană a avut loc între 13,6-13,15 Ma 
(datare K-Ar a rocii, Roşu et al., 2004 şi U-Pb a zirconului magmatic, Kouzmanov et al., 
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2005) şi a fost urmată de o activitate hidrotermală mineralizatoare între 12,85-12,71 Ma 
(datare Ar-Ar pe adular, Manske et al., 2004). 

Magmatismul asociat structurii Roşia Poieni variază între 9,42-9,23 (datare U-Pb 
a zirconului magmatic (Kouzmanov et al., 2005) urmat de o mineralizare de tip porphyry 
copper la 9,16 Ma. Andezitul de Rotunda a aratat o vârsta de 9,3 Ma (datare K-Ar, Roşu 
et al., 2004), care demonstrează o relatie între intruziunea dioritica şi andezit. 

Activitatea magmatică se încheie cu formarea corpurilor bazaltice de la Detunata, 
care au vârsta cuprinsă între 7,8-7,4 Ma şi a corpului andezitic Geamăna cu vârsta de 
7,4 Ma (datare K-Ar, Roşu et al., 2004). 

După Berbeleac et al. (2007) care a observat ca vulcanitele din partea de vest 
sunt mai vechi decât cele din partea de est şi din datele de mai sus, se poate 
concluziona ca vulcanismul s-a manifestat în această parte a Munţilor Metaliferi, de la 
vest catre est. 

 

III.3.3. Tipurile petrografice ale Bazinului Roşia Montană 

III.3.3.1. Formaţiunea vulcanogen-sedimentară 

Roşia Montană reprezintă un bazin sedimentar miocen, total izolat faţa de 
celelalte bazine sedimentare de vârste similare, fapt explicat printr-o puternică afundare 
după fracturi orientate NE-SW, NV-SE, N-S şi E-V (Berbeleac et. al, 2003). 

 Formaţiunea vulcanogen sedimentară aflorează în partea de nord şi de sud a 
Carierei Cetate şi Dealului Cârnic fiind de tip polimictic, matrix-supported cu matrice 
clastică. Aceasta prezintă o culoare cenuşie şi este slab consolidată. 

Din datele de foraj executate de-a lungul vaii Roşia rezultă că această formaţiune 
cu caracter vulcano-sedimentar constituită din alternanţa unor secvente piroclastice şi 
epiclastice cu secvenţe sedimentare, ar avea grosimi de 300-400m. 
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III.3.3.2.  Dacitele de Roşia Montană 

Structura vulcanică de la Roşia Montană este alcătuită din două corpuri dacitice 
Cetate şi Cârnic, intruziunea subvulcanică Corna şi mai multe corpuri dacitice de 
dimensiuni mai mici. Spre adâncime aceste corpuri par a se uni.  

Dacitul de la Roşia Montană are o structură macroporfirică, imprimată de 
prezenţa cristalelor bipiramidale de cuarţ cu frecvente situaţii de corodare. Masa de 
bază este microgranulară (cuarţo-feldspatică); în ea se deosebesc cristale mari de 
feldspaţi, hornblendă şi biotit (Ianovici et. al, 1976). 

 

IV.3.3.3. Structurile de brecii hidrotermale de la Roşia Montană 

Structurile de brecii de la Roşia Montană reprezintă efectul tensiunilor maxime 
exercitate de stressul principal perpendicular pe directia de extindere a acestora. 
Acestea s-au format printr-un proces de deschidere şi închidere a cailor de circulaţie a 
soluţiilor hidrotermale, după principiul “faliei valvă”. (Berbeleac et. al, 2003). 

Din punct de vedere litologic, la Roşia Montană au fost descrise mai multe tipuri 
de brecii:  

Brecia monomictică dacitică, aflată la limita externă a corpurilor de dacite. Este o 
brecie grosieră, monomictică, clast-supported cu matrice hidrotermală. Forma clastelor 
este de la angular la rotunjit, cu diametru care variază între 10-30 cm. 

Brecia polimictică cenuşie, numită „brecia de Cetate” de către Tămaş (2002) se 
află în partea centrală a carierei Cetate fiind o brecie polimictică, matrix-supported, cu 
matrice clastică. Culoarea breciei este cenuşiu-maronie iar clastele sunt de tipuri 
litologice diferite: dacite, roci sedimentare Cretacice şi roci care aparţin fundamentului 
cristalin.  

Brecia polimictică neagră (Formaţiunea Glamm, dupa Tamaş (2002) se afla în 
partea estică a carierei Cetate fiind o brecie polimictică, matrix-supported cu matrice 
clastică. Aceasta prezintă o culoare închisă iar clastele sunt de tipuri litologice diferite: 
dacite, roci sedimentare Cretacice şi roci care aparţin fundamentului cristalin. 
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III.3.4. Tipurile petrografice ale structurii Roşia Poieni 

III.3.4.1. Andezitul (microdioritul) cu amfiboli şi piroxeni (tip Fundoaia) 

Andezitele de Fundoaia reprezintă rocile cu cea mai largă răspândire în zona 
cercetată aparţinând unui corp subvulcanic, dezvoltat în partea central-nordică a 
aparatului craterial Poieni (Raport din arhiva MINEXFOR, 1972) 

Corpul subvulcanic de Fundoaia este constituit dintr-o rocă magmatică de tip 
andezit-microdiorit. Acesta a fost pus în loc în partea centrală a corpului de Poieni, 
prezintă o textură masivă şi o structură porfirică cu tendinţă de trecere spre microdiorit 
porfirică în porţiunea internă şi în profunzime, trecând însă spre periferie la o structură 
microgranular la microcristalin porfirică. Deoarece din punct de vedere compoziţional 
este asemănător cu andezitul de Poieni, face dificilă deosebirea sa de acesta (Raport 
din arhiva MINEXFOR, 1981). Culoarea rocii este de la cenuşiu-cenuşiu închis, 
cenuşiu-verzuie sau cenuşiu-albicioasă, în funcţie de procesul de alteraţie care a 
afectat roca. 

 

III.3.4.2. Andezite amfibolice (tip Arama-Poieni) 

Andezitele de Poieni reprezintă prima manifestare vulcanică din regiune, care a 
dus la formarea edificiului vulcnic propriu-zis, urmată de punerea în loc a celorlalte 
andezite (Raport din arhiva MINEXFOR 1972) 

Andezitul de Poieni apare ca un corp intrusiv cu poziţie centrală, ocupând o arie 
extinsă. În majoritatea cazurilor este alterat, cu grade diferite de alteraţie, de la 
propilitizare, trecând prin alteratie de tip potasic, filic şi mergând până la alteraţie  
argilică, silicifiere intensă ± sulfatizare. 

 

III.3.4.3. Andezite amfibolice cu piroxeni (tip Rotunda) 

Andezitele de tip Rotunda au fost descrise ca reprezentând începutul activităţii 
eruptive pliocene-cuaternare şi ca aparţinând unui tip de magme bazaltic  (Raport din 
arhiva MINEXFOR, 1981). 
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 Acest tip de andezit aflorează în afara perimetrului Roşia Poieni. Apare 
predominant sub formă de lave brecioase şi piroclastite dar şi ca mici corpuri intrusive. 
(Roşu et all, 1992, în Milu, 1999) 

Culoarea rocii este cenuşie şi cenuşiu-cărămizie. Fenocristalele de plagioclazi 
sunt maclate şi zonate; piroxenul apare în proporţii reduse în masa rocii. Ca minerale 
accesorii se întâlnesc apatitul şi zirconul. Masa fundamentală a rocii este vitroasă şi 
conţine microlite de feldspat plagioclaz sau cripto- şi microcrislatină cu microlite de 
amfiboli. 

 

III.3.4.4. Andezite cu piroxeni şi amfiboli (tip Poieni şi Ruginis) 

Andezitele de Ruginiş ocupă poziţii periferice, constituind corpurile din panta 
estică a Dealului Ruginiş, Dealul Melciului, panta nord-estică a Dealului Vârşi şi Piatra 
Înaltă. 

Acestea prezintă caractere asemanatoare cu andezitul de Fundoaia, dar este 
mai închis la culoare, are o granulaţie mai fină şi este mai puţin afectat de procesele de 
alteraţie. Feldspatul are o compoziţie uşor bazaltică. Masa fundamentală este alcătuită 
din microlite de feldspat, hornblendă, cuarţ şi magnetit. Ceea ce îl deosebeste de 
andezitul de Fundoaia este prezenţa sporadică a hiperstenului (Ştefan R. et al.,1973). 

 

III.3.4.5. Andezite cu amfiboli şi biotit (tip Melciului) 

Acest tip de andezite este întâlnit la 200 m NV de cariera de la Roşia Poieni, în 
partea de nord a Dealului Melciului fiind afectat de o alteraţie slabă de tip propilitic. 
Acesta are o culoare cenuşie şi prezintă o structură porfirică, cu textură masivă, 
orientată.  

 

III.3.4.6. Andezitele de Vârşi 

Andezitele de Vârşi ocupă o poziţie periferică, formând corpurile din Vârful Vârşii 
Mici, Citera-Vârşi-Tichileu şi în Paducei-Vârful Jghiaburi. 
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Structura rocilor este porfirică iar masa fundamentală prezintă o slabă argilizare. 
Amfibolii sunt frecvent înlocuiţi de clorit, calcit şi uneori epidot (Raport din arhiva 
MINEXFOR, 1981). 

 

III.4. Date geochimice  
Analizele XRF au fost efectuate la Saint Etienne cu ajutorul unui aparat  de tip 

SRS 3400 Bruker AXS, prin metoda fuziunii. 

Din datele XRF rezultate din analiza eşantioanelor colectate de la Roşia Montană 
şi Roşia Poieni cât şi din datele colectate din rapoarte geologice aflate în arhiva 
MINEXFOR s-a încercat o analiză comparativă între cele două zăcăminte.  

 

III.4.1. Rezultate obţinute  

III.4.1.1. Roşia Montană 

Din punct de vedere chimic, la Roşia Montană, rocile prezintă conţinuturi 
neobişnuit de ridicate de K2O (fapt justificat prin prezenţa adularului şi a sericitului).  

Procesul intens de adularizare este reflectat şi în conţinuturi mari de Ba (348-400 
ppm), iar silicifierea este remarcată prin conţinuturi mari de SiO2 (71,11-72,81%). Mai 
pot fi observate valori mari ale conţinutului de Al2O3 dar şi lipsa MnO, TiO2 şi P2O5. 

Au mai putut fi remarcate conţinuturi ridicate pentru Cr (202,04-268,43 ppm), Rb 
(334,89-457,68 ppm), Cu (40.62 -121.44 ppm) şi Zr (71.72 -93.49 ppm). 

 

III.4.1.2. Roşia Poieni 

La Roşia Poieni analizele indică o variaţie a SiO2 între 52,35-58,03%. Poate fi 
remarcat un conţinut ridicat de Al2O3, care variază între 14,86-24,75% şi de CaO (4,39-
8,7%). Între acestea două poate fi observată o usoră corelaţie inversă, un conţinut mai 
ridicat de Al2O3 corespunzand unei valori mai scăzute în CaO. 
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În proba „RP-06-A1” pot fi remarcate conţinuturi ridiate de Cu care ajung până la 
1710,77 ppm şi Sr (818,56ppm). Deasemenea Ba are valori foarte ridicate în probele 
„RP-06-A1” (1145.49ppm) şi „RP-06-A2” (1241.25).  

Mai pot fi observate valori mai mari ale V (121.97-165.9 ppm), Cr (104.35-404.42 
ppm), Zn (68.38-455.87 ppm), Rb (35.01-411.8ppm), Zr (79.43-127.37 ppm). De 
remarcat este variaţia Th (0-132.64 ppm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Iatan Elena Luisa - Relaţia dintre magmatism şi metalogeneză în aria zăcămintelor Roşia Montană şi Roşia Poieni, 
Munţii Metaliferi 

______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

20 

 

IV. Activitatea hidrotermală în cadrul nodului metalogenetic 
Roşia Montană - Roşia Poieni 
 

 Unitatea metalogenetică neogenă din Munţii Apuseni de sud individualizează o 
unitate de tip alpin-carpatic, care prezintă pe de-o parte caractere specifice şi pe de altă 
parte caractere comune cu celelalte unităţi carpatice de pe teritoriul românesc. 

Câmpurile metalogenetice Roşia Montană şi Roşia Poieni fac parte din nodul 
metalogenetic Roşia Montană-Roşia Poieni, districtul Roşia-Bucium, din cadrul 
subprovinciei metalogenetice asociate vulcanismului neogen (Popescu, 1986). 

 

IV.1. Câmpul metalogenetic Roşia Montană  

IV.1.1. Tipuri de alteraţii hidrotermale  
Procesele de transformare a rocilor se reflectă prin adularizare, argilizare, 

sericitizare, carbonatare şi silicifiere a masei de bază şi în special a fenocristalelor 
femice şi a plagioclazilor . 

Dacitele sunt intens transformate hidrotermal (argilizate, adularizate, sericitizate). 
Acestea au o culoare gălbuie, în masa fundamentală deosebindu-se cristale mari de 
cuarţ bipiramidal cu muchii corodate sau fragmente din aceste cristale şi uneori lamele 
de biotit baueritizat. În rocile mai puţin alterate se observă cristale de plagioclaz, 
hornblendă şi biotit (Ianovici et. al, 1976). 

Alteraţia propilitică afectează intruziunea dacitică la partea externă a acesteia şi 
poate reprezenta limita sistemului hidrotermal (Ray & Wallier, 2004). Roca prezintă o 
culoare cenuşie şi pastrează textura magmatică. În secţiunile subţiri pot fi observate 
urmatoarele minerale de alteraţie: calcit, clorit şi cantităţi mici de sericit. Calcitul este 
predominant şi înlocuieşte o mare parte din cristalele de plagioclaz şi amfibol. Acesta 
mai poate fi găsit pe fisurile din cristalele de cuarţ.  

Alteraţia de tip adular-sericit este foarte răspândită în dacitul de la Roşia 
Montană atât în Dealul Cârnic cât şi în cariera Cetate. Plagiolcazul magmatic este 
înlocuit complet de adular care apare frecvent însoţit de sericit şi pirită diseminată. 
Acest tip de alteraţie conferă dacitului o culoare maroniu-gălbuie.  
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Silicifierea este deasemenea răspândită la Roşia Montană, atât în cadrul 
dacitelor cât şi a diferitelor tipuri de brecii. Cuarţul şi pirita sunt mineralele cel mai 
frecvent întâlnite în cadrul dacitului. Amfibolul este complet înlocuit de cuarţ şi pirită.  

Alteraţia argilică nu este foarte bine dezvoltată în cariera Cetate. Aceasta apare 
în partea de N şi SE a carierei şi este suprapusă peste alteraţia de tip adular sericit. 
Aceasta este caracterizată de prezenţa caolinitului. Alte minerale care apar sunt: 
cuarţul, caolinitul şi mineralele argiloase.  

 

V.1.2. Tipuri de mineralizaţii 
Zăcământul de la Roşia Montană se află în formaţiunile unui bazin de afundare şi 

în erupţiunile asociate acestuia. Mineralizaţia este răspândită neuniform în cadrul 
bazinului, existând doar anumite sectoare care prezintă un grad mare de concentrare 
(Ghiţulescu & Socolescu, 1941). 

În cadrul câmpului metalogenetic se delimitează 4 grupuri filoniene şi de brecii: 
D. Cetate, D. Cârnic, Ţarina şi Igre-Văidoaia. În sectoarele D. Cetate şi D. Cârnic 
mineralizaţia se dezvoltă preponderent ca volburi, în special şi filoane în breciile tabular-
lenticulare. În sectoarele Ţarina şi Igre-Văidoaia mineralizaţia este întâlnită  ca filoane 
scurte în depozite sedimentare cretacice. Este posibil ca în adâncime, mai sigur în 
sectoarul Igre-Văidoaia, mineralizaţia să se asociaze unor corpuri subvulcanice.  

Tipurile de alteraţii şi mineralizaţii din această zonă sunt tipice sistemului 
epitermal „intermediate sulfidation”. Mineralizaţiile sunt auro-argentifere, subordonat 
aurifere polimetalice şi îmbracă o mare varietate de forme:  diseminări, corpuri de brecii 
hidrotermale (brecii dacitice, brecii freatomagmatice, brecii polimictice), cuiburi, brecifieri 
încadrate la tipul stockwork-uri (volburi) şi filoane. În această zonă există mai multe 
tipuri de filoane aurifere: cu chingă , cu silice de culoare neagră, cu cuarţ şi pirită, cu 
cuarţ, carbonaţi şi sulfuri (pirită, calcopitită, blendă, galenă),  minerale argiloase etc, 
toate cu aur nativ şi invizibil, din care unele bogate în sulfosăruri de argint descrise încă 
din 1934 de către Petrulian (proustit, pearceit, polibazit, argentit).  

Mineralizaţia cantonată în corpurile dacitice prezintă zone largi de diseminare în 
special cu  pirită. Filoanele sunt, în general, discontinui, cu grosimi modeste (cm <1m), 
dar deosebit de bogate în  aur şi argint.  
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 Breciile au în general o litologie mixtă, iar mineralizaţia apare în cadrul acestora 
în zonele care prezintă o alteraţie de tip silicifiere avansată şi conţine o cantitate 
moderată de sulfuri fin diseminate, atât în cuprinsul matricei cât şi a clastelor. 
Mineralizaţia cantonată în „vent breccia” este fin diseminată şi se caracterizează prin 
prezenţa în cantităţi însemnate a aurului, argintului şi piritei (Leary et. al., 2004 ).   

În filoanele de argint se citează prezenţa tetraedritului. Caracteristice sunt 
asociaţiile aur liber ± argentit adesea cu structuri grafice; aur-calcit-rodocrozit-cuarţ în 
concreşteri lamelare, aur-calcit şi cuarţ-aur-marcasită (Ianovici et. al, 1976).  

 

IV.1.3. Distribuţia mineralizaţiei 
Din datele existente în arhiva MINEXFOR (Raport 6/435) s-au efectuat diagrame 

cu distribuţia mineralizaţiei auro-argentifere, în adâncime, pe cele două mari corpuri 
dacitice de la Roşia Montană, Cetate şi Cârnic.   

Din aceste date au rezultat urmatoarele: 

- în cadrul breciei de Cetate, atât conţinutul de aur cât şi argint, scad cu adâncimea. 
Conţinutul de aur variază între 2,08g/t la nivelul +889m şi 0,35g/t la nivelul +846m; 
conţinutul de argint variază între 18,67g/t la nivelul +910m şi 5,22 g/t la nivelul +795m 
(fig. IV.7).  

- în cadrul dacitului din Dealul Cetate atât continutul de aur cât şi cel de argint variază 
larg, putând fi remarcată o zonă de îmbogăţire, în intervalul de adâncime +881m şi 
846m. La nivelul +862m avem cea mai mare concentraţie de aur şi argint. Aici aurul 
ajunge la 2,94g/t iar argintul până la 34,61g/t. La nivelul +899m se află zona cu 
conţinutul cel mai scăzut, atât de aur cât şi de argint. Aici aurul are o valoare de doar 
0,28 g/t iar argintul de 1,84g/t.  

- în cadrul volburei Napoleon din Dealul Cârnic se remarcă conţinuturi ridicate de argint. 
La nivelul + 1018m sunt cele mai scăzute concentraţii atât de aur cât şi de argint, 
acestea fiind de 0,78g/t şi respectiv 8,51g/t. La nivelul  +972m sunt cele mai ridicate 
concentraţii de aur şi argint, acestea fiind de 1,29 g/t şi respectiv 15,78g/t. 

-în cadrul volburei Corhuri concentraţia de aur variază între 0,85 g/t şi 1,93 g/t iar cea 
de argint între 8,87g/t şi 12,97g/t. De la nivelul +957 se remarcă o uşoară scădere a 
conţinuturilor, cu adâncimea. 
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- în cadrul volburei Cantaliste se remarcă valori minime ale conţinutului de aur şi argint 
la nivelul +912m, de  0,47 g/t, respectiv 8,03 g/t şi o zona de îmbogăţire la nivelul 
+883m de 1,58g/t aur şi 19,92g/t argint. 

IV.2. Câmpul metalogenetic Roşia Poieni 

IV.2.1. Tipuri de alteraţii hidrotermale 
În perimetrul zăcământului Roşia Poieni majoritatea rocilor sunt afectate de 

procese de alteraţie cu intensităti variabile. Aceste tipuri de alteraţii, alături de modul de 
prezentare a mineralizaţiei, constituie caracteristicile principale ale zăcămintelor de tip 
porphyry. Procesele hidrotermale care au avut loc în aria structurii de tip porphyry 
copper de la Roşia Poieni au condus la alteraţia rocilor.  

ZăcământuI Roşia Poieni este amplasat în corpul andezitic (microdioritic) de 
Fundoaia, ce face parte dintr-o succesiune de magmatite (neogene) cu dispunere 
concentrică: andezitele de Poieni, Ruginiş şi Vârşi, faciesul de Fundoaia fiind coloana 
axială a acestora. Roca intens hidrotermalizată este marcată de o zonalitate a alterărilor 
în urmatorul sens; zona potasică la partea centrală, zona filica şi argilitică, care 
afecteaza şi andezitul de Poieni, şi zona propilitică la periferie. 

 

IV.2.2. Tipuri de mineralizaţii 
Mineralizaţia cupriferă de la Roşia Poieni a fost pusă în evidenţă şi conturată, la 

inceputul anilor `70, prin lucrari de prospecţiune şi explorare geologică, geochimică şi 
geofizică de către Minexfor Deva. Studiul mineralizaţiei a condus la încadrarea 
zăcământului "in categoria zăcămintelor de cupru de tip diseminat ..., respectiv în grupul 
zăcămintelor de cupru de tip porfiric" (lonescu, 1974). 

A fost astfel delimitat un zăcământ de cupru al cărui contur în plan vertical este 
neregulat, iar în plan orizontal are o formă aproximativ eliptică cu o extindere maximă 
de 875 m în jurul cotei + 500 m (Ionescu, 1974) . 

Mineralizaţia de cupru se distribuie în cadrul corpului subvulcanic de Fundoaia şi 
pe o mică distanţă în rocile gazdă ale acestuia (in special în andezitul de Poieni şi cu 
extindere extrem de redusă în rocile sedimentare cretacice). Odată cu trecerea în 
andezitul de Poieni, conţinuturile în Cu scad treptat până la valori cu totul 
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nesemnificative economic. La partea superioară a structurii, conturul zăcământului se 
opreşte practic la cota + 1030m.  

Mineralizaţia este concentrată şi se asociază cu două tipuri principale de alteraţii: 
potasică în interiorul corpului de Fundoaia şi filică la limitele acestuia. De asemenea se 
constată ca mai mult de 90% din mineralizaţia cupriferă este cantonată în corpul 
subvulcanic de Fundoaia. 

Mineralizaţia apare sub formă de diseminaţii în rocă şi ca depuneri pe fisuri care 
se întretaie şi care dau naştere la o structură de tip stockwork. În cupola subvulcanului 
de Fundoaia ca şi în andezitul de Poieni în care primul este intrus, există o zonă de 
intensă fracturare şi brecifiere care cantonează mineralizaţie cupriferă. Limita 
superioară de mineralizare, trasată pe baza analizelor chimice, se plasează chiar în 
această zonă de contact.  

Filonaşele mineralizate au grosimi de la submilimetrice la centimetrice (în 
general sub 10 cm). Densitatea acestor filonaşe mineralizate diferă de la un loc la altul, 
fiind în stransă legatură cu gradul de fisuraţie a rocii. De asemenea intensitatea de 
diseminare cu minerale metalice (oxizi şi sulfuri) nu este uniformă, constatându-se 
variaţii locale mari chiar dacă per ansamblu zona respectivă este bogat mineralizată. De 
altfel, ambele forme de apariţie a mineralizaţiilor sunt strans legate de gradul de fisurare 
al rocii care a permis circulaţia fluidelor din care s-au depus aceste minerale. Granulaţia 
mineralelor metalice este fină: 0,01 -1,0 mm şi destul de rar se ajunge până la 3,0-3,5 
mm. 

Mineralele metalice sunt reprezentate prin: magnetit, hematit, pirită, calcopirită, 
tetraedrit, tennantit, bornit, enargit, molibdenit, sfalerit, galenă, covelină, calcozină, 
pirotină. 

 

IV.2.3. Distributia mineralizaţiei  
Conţinutul de cupru în zăcământul de la Roşia Poieni este scazut şi relativ 

uniform. Având în vedere geneza şi controlul structural al mineralizaţiei cuprifere se 
schitează posibilitatea separării unor zone cu conţinut mai ridicat de 0,40%, fie cu 
conţinut mai scăzut sau sterile (Raport MINEXFOR 5.2/47). 
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Caracterul difuz al mineralizaţiei şi trecerea gradată de la conţinuturi >0,30% la 
roca sterilă, nu permit delimitarea zăcământului pe criterii geologic-structurale, aceasta 
putând fi făcută doar pe baza conţinutului de Cu din rocă. 

Din lucrarile executate rezultă că zăcământul cuprifer ale cărui conţinuturi sunt 
cuprinse între 0,3 şi 1,4 % Cu, are forma neregulată şi dimensiuni apreciabile, 
dezvoltându-se de la suprafaţă pe adâncimi variabile de câteva sute de metrii. Pe 
verticală, zona de zăcământ se ingustează şi se afundă treptat de la vest catre est. În 
plus, zăcământul are forma eliptică (700/500 m) orientată NNW-SSE la nivelele 
superioare; conturul zăcământului apare schimbat la diferite adancimi, cea mai mare 
extindere înregistrandu-se în jurul cotei de +500m (Raport din arhiva MINEXFOR, tema 
5,2/46, 1972).  

În cadrul zăcământului s-a putut urmari o zonalitate în distribuţia verticală a unor 
minerale metalice şi de gangă (Ionescu, 1974, Ionescu et al., 1975): 

- pirita este mai frecventă în zona superioară şi inferioară a zăcământului; 

- anhidritul este mai abundent în partea mediană a zăcământului; 

- zeolitii apar exclusiv în zonele profunde. 

După cum se poate observa din harta de distribuţie a mineralizaţiei în cadrul 
zăcământului de la Roşia Poieni, mineralizaţia se concentrează în cadrul microdioritului-
andezitului de Fundoaia, fiind asociată alteraţiei de tip potasic. 

La nivelul +770 concentraţia mai mare de 0.40 % Cu se afla în partea central 
estică a corpului subvulcanic, fiind înconjurată de o zonă cu o concentraţie de  la >0.31 
% la roca sterilă.  

 

IV.3. Date noi privind mineralizaţiile de la Roşia Montană şi Roşia Poieni  

IV.3.1. Date generale privind metodele de studiu utilizate 

IV.3.1.1. Studiul cu microsonda şi microscopul electronic (SEM/MEB) 

Analizele SEM (MEB) şi de microsondă electronică au fost efectuate în cadrul 
Laboratorului G2R la Faculté de Science, Université Henri Poincaré din Nancy, cu 
ajutorul unui aparat Hitachi S4800 dotat cu un spectrometru EDS şi thermo NORAN, 
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respectiv  o microsondă de tip CAMECA SX50 dotată cu un sistem de observaţie în 
lumină transmisă şi polarizantă.  

 

IV.3.2. Rezultate obţinute 

IV.3.2.1. Roşia Montană 

IV.3.2.1.1. Studiul microscopic şi macroscopic al eşantioanelor  
Prin studiul microscopic şi macroscopic al eşantioanelor colectate, la Roşia 

Montană au fost identificate urmatoarele minerale metalice: 

 Aurul şi Argintul (electrum) 

Aceste două metale preţioase au fost determinate cu ajutorul analizelor de tip 
SEM şi microsondă elecronică, fiind găsite sub formă de electrum.  

Aurul şi argintul au fost identificate sub forma de electrum, în diferite concentraţii: 
Au>Ag şi Ag>Au. Eşantioanele în care au fost determinate aceste două elemente, sunt 
colectate atât din partea de nord a zăcământului Roşia Montană, din galeria Orlea, de la 
nivelul +755,  cât şi din partea de sud, din galeria Racoşi din Dealul Cetate şi din 
Cariera Cetate. 

În eşantioanele colectate din galeria Orlea, electrumul a fost depus pe filonaşe 
cu carbonaţi, fiind în asociaţie cu calcopirita şi blenda.  

 În eşantioanele colectate din Dealul Cetate, de la suprafaţa şi din subteran, 
electrumul apare în asociaţie cu pirita, calcopirita şi blenda.  

 

Sulfurile metalice  

Calcopirita apare sub formă de cristale mici, pe filoane în asociaţie cu pirita, 
galena şi aurul. Aceasta se află în cantitate mai mare în rodocrozit şi foarte rar în masa 
dacitului. Calcopirita a mai fost observată sub formă de incluziuni fine în blendă. 

Pirita este cel mai răspândit mineral; apare diseminată în masa dacitului sub 
formă de cristale idiomorfe sau sub formă de filonaşe sau aglomerări. Este cimentată 
sau înlocuită parţial de galenă, apare asociată cu calcopirita şi tetraedritul sau depusă 
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orientat pe planele de clivaj ale blendei. De regulă este idiomorfă (dodecaedric-
pentagonala, cubică etc.). Aceasta este asociată cu aurul, galena, calcopirita şi blenda. 

Marcasita apare în mase compacte şi se acociază cu pirita. Aceasta prezintă 
cristale de dimensiuni de până la 5 mm şi au aspect radiar.  

Galena apare sub formă de cuiburi şi este asociată cu pirita, calcopirita şi blenda. 

Blenda apare în plaje compacte şi cristale de dimensiuni mici şi este asociată cu 
calcopirita şi aurul.  

Tetraedritul nu este foarte abundent şi apare în asociaţie cu calcopirita şi pirita. 

 

Mineralele de gangă: 

În secţiuni au fost observate următoarele minerale de gangă: 

Rodocrozitul şi rodonitul sunt foarte răspândite în cadrul zăcământului şi apar în 
formă de filonaşe compacte şi mai rar sub formă de cristale. Acestea sunt asociate în 
mare parte cu cuarţul.  

Cuarţul este prezent sub formă de cristale de dimensiuni variabile, care pot 
atinge şi 10 cm, în cadrul filoanelor şi geodelor. În galeria Racoşi apare pe filoane sub 
formă criptocristalină.  

Calcitul este prezent atât în formă de cristale cât şi compact pe filonaşe. Acesta 
a fost remarcat în Galeria Racoşi din Dealul Cetate în cadrul Volburei Cetate.  

 

Minerale secundare: 

Pe pereţii galeriei de la nivelul +958 din Cârnic a fost descoperită o eflorescenţă 
de sulfat secundar de culoare albă, care uneori apare sub formă de cristale 
transparente de culoare albastru-verzui. Acest mineral a fost identificat ca fiind 
melanterit (Fe2+SO4·7H2O) (prof. dr. Şeclăman Marin, comun. verb.)  Acesta a mai 
fost observat şi pe pereţii galeriei Racoşi din Dealul Cetate, pe galeria principală.  

Într-o galerie medievală din Dealul Cetate au fost descoperite eflorescenţe de 
culoare albă, neidentificate, care cel mai probabil reprezintă zeoliţi. 
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IV.3.2.1.2. Studiul cu microscopul electronic SEM (MEB) 
 Eşantioanele analizate cu ajutorul SEM au fost colectate din galeria Orlea de la 
nivelul +755 fiind reprezentate de brecii polimictice brăzdate cu filoane de carbonaţi cu 
sulfuri şi electrum. 

 La Roşia Montană a fost pusă în evidenţă existenţa electrumului cu concentraţii 
diferite de Au şi Ag. Electrumul a fost găsit asociat cu sulfurile (blenda şi calcopirita).  

In urma acestor analize au rezultat urmatoarele: 

- electrumul asociat cu blenda are un conţinut mai mare de aur cu raportul Au : Ag 
=67,18:30,38; 

- electrumul asociat cu calcopirita prezintă doup variaţii de compoziţie, una cu un 
conţinut mai mare de aur, cu raportul Au:Ag=73,69:26,61, iar a doua cu un conţinut mai 
mare de argint, cu raportul Au:Ag=40:60; aceasta a doua variaţie apare la microscop 
mai deschis la culoare, datorită conţinutului mai mare în argint. 

 

IV.3.2.1.3. Studiul cu ajutorul microsondei electronice 
 Analizele de microsondă electronică au fost efectuate în cadrul Laboratorului 
G2R la Faculté de Science, Université Henri Poincaré din Nancy. Au fost analizate 
cristale de pirită, blendă, calcopirită şi electrum. 

 

Asociaţia Au-Ag 

Analizele de microsondă electronică au confirmat prezenţa electrumului, care a 
fost determinat şi cu ajutorul analizelor SEM. 

Analizele au fost efectuate după cum urmează: 

- analiza no.1 a fost efectuată pe granulul de elecrum asociat cu blenda; 

- analizele no. 2 şi 3 au fost efectuate pe granule de electrum asociate cu calcopirita 

- analiza no. 34 a fost efectuată pe un granul de aur asociat cu pirita  
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- analiza 19 prezintă o noutate pentru zăcământul de la Roşia Montană,  rezultatul fiind 
o sulfură de argint şi aur, probabil Uytenbogaardtit (Ag3AuS2) (?). 

În urma acestor analize nu a fost pusă în evidenţă existenţa telurului. 

 

Pirita 

În ceea ce priveşte pirita, cu ajutorul analizelor de microsondă electronică, au 
fost remarcate conţinuturi de Fe care variază între 46,85 şi 47,29 % şi conţinuturi de S 
care variază între 51,95 % şi 53,07%. Conţinutul de Au este foarte scazut, sub 0,1 %, 
doar în proba no 35 poate fi remarcată o concentraţie de Au de 1,2 %.   

 

Blenda 

Cu ajutorul microsondei au fost analizate şi granule de blendă, care prezintă 
variaţii ale conţinuturilor de S de la 33,29% la 35,52 % şi de Zn de la 63,93% la 65,31%. 
În cadrul blendelor a fost remarcată şi existenţa în cantităţi reduse a Fe şi Cd, acestea 
variind între 0,03-1,96% şi respectiv 0,02-0,06%.  

 

IV.3.2.2. Roşia Poieni 

IV.3.2.2.1. Studiul eşantioanelor  
Prin studiul macroscopic şi microscopic al eşantioanelor s-a determinat existenţa 

a două tipuri de mineralizaţii asociate corpului subvulcanic Roşia Poieni: 

1. Primul tip de mineralizaţie este reprezentat de asociaţia calcopirită – bornit – covelină 
– magnetit – hematit – pirită - digenit. Acest tip de mineralizaţie este întâlnit sub formă 
de diseminaţie în masa corpului de Fundoaia şi în cadrul primei generatii de cuarţ (cuarţ 
violet; vezi capitolul dedicat incluziunilor fluide), reprezentând mineralizaţia de tip 
porphyry copper. 

2. Al doilea tip de mineralizaţie este reprezentat de asociaţia calcopirită – galenă – 
blendă – pirită – tetraedrit – tennantit - hessit* - goldfieldit* - telurobismutit* - enargit - 
vivianit (*minerale citate pentru prima data la Roşia Poieni; vezi capitolele dedicate 
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analizelor SEM şi microsondă electronică). Acest tip de mineralizaţie este întâlnit pe 
filoane, asociat cu cuarţul hidrotermal de generaţie ulterioară (cuarţ incolor; vezi 
capitolul dedicat incluziunilor fluide)  reprezentând o mineralizaţie de tip epitermal.  

Magnetitul apare atât ca mineral de diseminaţie în rocă cât şi ca mineral de 
depunere pe fisuri. Ca mineral de diseminaţie se asociază în general cu calcopirita. Pe 
fisuri magnetitul se asociază frecvent cu calcopirita şi, ca minerale de gangă, cu cuarţul, 
feldspatul alcalin, biotitul, anhidritul. Contururile cristalelor sunt idiomorfe până la 
hipidiomorfe, exceptând situaţiile în care magnetitul este corodat de calcopirită şi/sau de 
pirită.  

Hematitul apare sub formă de cristale în formă de baghetă. Predomină net 
hematitul format pe baza magnetitului (martitizare). Acesta se asociază în special cu 
calcopirita şi cu pirita.  

Pirita este omniprezentă în cadrul zăcământului Roşia Poieni. A fost întâlnită de 
la suprafată până la cota cea mai coborată de explorare a structurii. Acest mineral se 
asociază tuturor produselor de alteraţie hipogenă. Cu o prezenţă ceva mai scazută în 
rocile afectate de tipul potasic de alteraţie (în care calcopirita > pirita), pirita este 
mineralul metalic predominant în celelalte tipuri de alteraţie (filic, argilic avansat şi 
propilitic). De asemenea , în zonele de brecii, ea apare atât în matricea cât şi în 
elementele acestora. Pirita apare ca mineral de diseminare şi de depunere pe fisuri şi 
se dezvoltă predominat sub formă de plaje şi de cristale cu contururi predominant 
idiomorfe. La partea superioară a structurii Roşia Poieni, pirita este aproape singura 
sulfura, cu totul local mai apărând calcopirita, tetraedritul, enargitul şi molibdenitul.  

Calcopirita constituie principalul mineral de interes economic al zăcământului 
Roşia Poieni. A fost întâlnit atât sub formă diseminată cât şi ca depuneri pe fisuri. Cel 
mai adesea apare sub forma de plaje; cristale cu contururi idiomorfe sunt foarte rare şi 
au granulaţia foarte fină. Ca incluziuni în calcopirită a fost observată galena, care aici 
probabil reprezintă un produs de exoluţie. Tot ca incluziune, cu ajutorul analizelor SEM 
a fost pus în evidenţă mackinawitul (Fe,Ni)9S8, a carui prezenţă se datorează excesului 
de sulfură de fier existent în timpul răcirii calcopiritei. Aceasta se mai asociază cu pirita, 
bornitul, covelina şi digenitul.  

Bornitul este un mineral cu pondere redusă în cadrul zăcământului dar care a 
fost întâlnit de la partea superioară a structurii Roşia Poieni până în zona de adâncime 
maximă de investigare (Ionescu et al., 1974). Acesta apare diseminat în masa rocii sau 
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ca lamele de exoluţie în calcopirită şi este însoţit de covelină şi digenit. Apare asociat cu 
magnetitul şi hematitul. 

Enargitul apare sporadic în cadrul zăcământului. Acesta a fost citat ca incluziuni 
în pirită (Ionescu, 1974) dar şi pe fisurile din rocă. Analizele au arătat că acesta nu este 
omogen, în zonele periferice cristalelor exista un mineral mai deschis la culoare cu un 
conţinut ridicat de Zn, care reprezintă polimorful de temperatură scazută a enargitului-
luzonitul. Prezenţa enargitului confirmă existenţa unui mediu acid în momentul depunerii 
lui. Acesta apare asociat cu calcopirită, tetraedritul, hematitul şi magnetitul. In 2006, 
Neacsu et al. au efectuat analize chimice pentru enargit, acestea punand in evidenta 
Cu, As si S ca fiind constituentii principali ai mineralului si Sb si Bi in cantitati minore. 

Digenitul apare în cantităţi foarte reduse în asociaţie cu calcopirita sau bornitul.  

Tennantiul - tetraedritul apar destul de rar în cadrul mineralizaţiei de tip filonian, 
analizele arătând ponderea mai mare a tennantitului. Acesta este asociat cu calcopirita, 
pirita, blenda şi vivianitul. 

Galena apare sporadic fiind întâlnită în cadrul filoanelor în asociere cu 
calcopirita, pirita şi blenda. 

Blenda apare asociată cu calcopirita, pirita şi galena, în cadrul mineralizaţiei de 
tip filonian. 

Vivianitul apare sporadic reprezentând ultima depunere pe filoanele mineralizate 
cu sulfuri metalice. Acesta a fost descris pentru prima data în galeria Muşca de catre 
Giusca si Pavelescu (1954), iar in cariera a fost descris in 2008 de catre Popescu et al.. 
Analizele chimice EDS au pus in evidenta Fe, F si O ca fiind componentii principali ai 
mineralului. 

La partea superioară a zăcământului, procesul de oxidare supergenă a dat 
naştere la minerale secundare de cupru.  

 

IV.3.2.2.1.1. Studiul cu ajutorul SEM (MEB) 

 La Roşia Poieni, cu ajutorul SEM au fost analizate granulele de  tennantit-
tetraedrit, fiind remarcată abundenţa tennantitului, tetraedritul apărând sporadic.  
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 Pentru prima dată la Roşia Poieni, cu ajutorul analizelor SEM, a fost descoperit 
telurobismutitul, fiind asociat cu mineralizaţia de tip filonian.  

Ca incluziune în calcopirită, a fost pus în evidenţă mackinawitul (Fe,Ni)9S8, a cărui 
prezenţă se datorează excesului de sulfură de fier existent în timpul răcirii calcopiritei. 

 

IV.3.2.2.1.2.  Studiul cu ajutorul microsondei electronice 

 

Minerale cu telur 

Cu ajutorul microsondei electronice, în premieră pentru zăcământul de la Roşia 
Poieni au fost descoperite minerale cu telur. În urma analizelor, au fost calculate 
formulele stoechiometrice din care au rezultat prezenta goldfielditului şi a hessitului. 
Acestea sunt minerale asociate mineralizaţiei de tip filonian. Goldfielditul este asociat cu 
pirita şi cu cuarţul iar hessitul este inclus în calcopirită. 

 

Pirita 

Cu ajutorul microsondei au fost analizate şi granule de pirită, care prezintă 
variaţii ale conţinuturilor de S şi Fe între 52,96 - 53,18% şi respectiv între 46,78% - 
47,02%. 

 În cadrul piritei au fost remarcate conţinuturi scăzute de aur care variază între 
0,03-0,04 %.  

Calcopirita 

În ceea ce priveşte calcopirita, S variază între 34,37-35,73%, Fe variază între 
29,52-30,94% iar Cu între 33,29-35,10%. Au fost remarcate şi cantităţi scăzute de aur 
ce variază între 0,02 şi 0,04. 
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V. Studiul cuarţului de la Roşia Montană şi Roşia Poieni 

V.1. Catodoluminiscenţa 

V.1.2. Rezultate obţinute 
Pentru studiul cristalelor de cuarţ cu ajutorul catodoluminiscenţei au fost utilizate 

secţiuni dublu lustruite cu grosime de 150-200µm. Au fost selecţionate eşantioane de 
cuarţ magmatic şi hidrotermal de la Roşia Montană şi cuarţ hidrotermal de la Roşia 
Poieni.  

Analizele s-au efectuat cu un dispozitiv de catodoluminiscenţă CL 8200 MK3 
(CITL) conectat la un microscop Nikon E 400. 

 

V.1.2.1. Roşia Montană 

Cu ajutorul catodoluminiscentei, la Roşia Montană au fost puse în evidenţă trei 
generaţii de cuarţ hidrotermal:  

a. prima generaţie de cuarţ, care este euhedral şi nu prezintă variaţii interne de 
luminiscenţă;  

b. a doua generaţie de cuarţ euhedral, zonat intern, în luminiscenţă de la cenuşiu 
deschis la negru şi  

c. ultima generaţie de cuarţ, care este anhedral, slab luminiscent în nuanţe de cenuşiu 
inchis şi negru.  

Ca o ultimă depunere pe filon, au fost identificaţi carbonaţii, care apar fie sub 
formă de filonaşe, cu luminiscenţă de culoare roşie, fie sub formă rubanată cu variaţii de 
luminiscenţă de la cenuşiu deschis la cenuşiu închis. 

În cadrul cristalelor bipiramidale de cuarţ magmatic a fost pusă în evidenţă o 
zonare neregulată a luminiscenţei, aceasta fiind neuniform distribuită în cadrul 
cristalului. Culorile variază de la cenuşiu închis la negru. Această zonare neregulată 
poate fi explicată ca fiind rezultatul unei degazeificări periodice în timpul răcirii 
topiturilor.   
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Incluziunile de topituri apar zonate concentric în cadrul cristalului în luminiscenţă 
de culoare galbenă. Acestea apar dispuse pe zonele de creştere ale cristalului de cuarţ, 
fiind prinse în timpul cristalizării acestuia. Unele dintre aceste incluziuni de topitură 
magmatică prezintă o zonare internă în culori de galben deschis şi galben cenuşiu.  

Pe fisuri a fost pusă în evidenţă o generaţie de cuarţ hidrotermal care prezintă 
luminiscenţă de la cenuşiu deschis la cenuşiu închis, care este asociat cu carbonaţi cu 
luminiscenţă de culoare roşie.  

 

V.1.2.2. Roşia Poieni 

Cuarţul de la Roşia Poieni apare în luminiscenţă de la cenuşiu închis la negru, 
fiind mai deschis la culoare de-o parte şi de alta a fisurilor şi în jurul incluziunilor fluide. 
Incluziunile fluide apar în luminiscenţă de culoare cenuşiu deschis. Incluziunile fluide 
monofazice (gazoase) prezintă o luminiscenţă cenuşiu deschis la exterior iar spre 
interior trec către cenuşiu închis.  

Raspunsul la catodoluminiscenţă poate fi dat  de schimbările care apar în ceea 
ce priveşte compoziţia fluidelor care dau naştere cristalului de cuarţ (schimbări de pH 
sau de temperatură, variaţia conţinutului în elemente urmă) în timpul formării 
mineralului. 

 

V.2.  Studiul incluziunilor fluide şi de topituri silicatice 

V.2.1. Incluziunile fluide 

V.2.1.1. Introducere 

În România studiul incluziunilor fluide este introdus de Acad. Prof. Mircea Savul 
la Catedra de Geochimie a Universităţii „Al.I.Cuza” din Iaşi.  

Primul dispozitiv microtermometric este realizat tot la Iaşi de Dr. Vasile 
Pomârleanu (1958) care permite studiul incluziunilor fluide între +20 şi +250ºC. Primele 
date criometrice sunt obţinute în 1987 cu ajutorul unui dispozitiv original ce permite 
răciri până la -100ºC (Pintea, 1995). 
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V.2.1.2. Rezultate obtinute 

Pentru determinarea temperaturii de omogenizare a incluziunilor fluide a fost 
folosită o masuţă de încălzire/răcire pentru micro-termometrie Linkam THMSG600 cu 
control automat al temperaturii conectată la un microscop Nikon E 400. Această 
termocameră are un interval de temperatură de la -196ºC şi 600ºC şi o acurateţe de 
măsurare de ±0,1ºC.  

Pentru determinarea Th au fost folosite secţiuni dublu lustruite din cristale de 
cuarţ magmatic şi hidrotermal şi calcit, colectate de la Roşia Montană şi cuarţ 
hidrotermal de la Roşia Poieni. Au fost efectuate analize pe un numar de 20 de 
eşantioane colectate atât de la Roşia Montană cât şi de la Roşia Poieni. 

Studiul incluziunilor fluide a cuprins mai multe etape: 

-Colectarea eşantioanelor din zone reprezentative pentru cele două zăcăminte; 

-Pregatirea probelor şi confecţionarea de secţiuni subţiri dublu lustruite; 

-Studiul în lumină transmisă şi efectuarea petrografiei incluziunior fluide cu ajutorul unui 
microscop Nikon E 400, pentru determinarea diferitelor grupe de incluziuni şi efectuarea 
unei hărţi cu dispunerea acestora în cadrul cristalelor; 

-Efectuarea analizelor de microtermometrie cu ajutorul unei microtermocamere Linkam 
THM SG600 conectată la un microscop Nikon E 400. 

 

V.2.1.2.1. Roşia Montană 
La Roşia Montană au fost identificate două tipuri de cuarţ:  

a. un tip de cuarţ magmatic care se gaseste sub forma de cristale bipiramidale în 
corpurile de dacite;  

b. un tip de cuarţ hidrotermal care captuseste peretii spatiilor libere şi fisurilor din cadrul 
dacitelor şi diferitelor tipuri de brecii.  

Pentru analiza au fost selectate: 

a. 5 probe de cuarţ magmatic din dacite; 
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b. 4 probe de fenocristale de cuarţ hidrotermal colectate din geodele formate în cadrul 
breciilor dacitice; 

c. 2 eşantioane cu filonaşe de cuarţ asociat cu carbonaţi din cadrul breciei negre. 

Cuarţul magmatic atinge dimensiuni de până la 2 cm iar cel hidrotermal ajunge la 
dimensiuni decimetrice.  

 

V.2.1.2.1.1. Fenocristalele de cuarţ magmatic din dacitele de la Roşia Montană 
Cuarţul magmatic din dacitul de la Roşia Montană apare sub formă de cristale 

bipiramidale de cuarţ β. Acestea ating dimensiuni de până la 2 cm şi au conturul rotunjit, 
fapt care indică o disoluţie magmatică. Fisurile formate ulterior au fost umplute cu 
sulfuri, carbonaţi şi sericit. 

Fenocristalele bipiramidale de cuarţ conţin incluziuni de cristale, fluide şi topituri.  

 

V.2.1.2.1.1.1. Incluziunile de topituri magmatice şi minerale 
În cadrul cristalelor de cuarţ magmatic din dacitele de la Roşia Montană, pe 

zonele de creştere au fost puse în evidenţă incluziuni solide şi de topituri magmatice. În 
timpul cristalizării din magmă a cuarţului, acestea au prins cristale de zircon, apatit dar 
şi cristale baghetă neidentificate. 

Toate incluziunile de topituri sunt dispuse în lungul suprafeţelor de creştere a 
cristalelor de cuarţ şi au Th > 600°C. 

 

V.2.1.2.1.1.2. Incluziunile fluide  
Prin studiul petrografic al incluziunilor fluide, în funcţie de proporţia fazelor, au 

fost determinate trei tipuri de incluziuni fluide (Iatan, 2008 a, b): 

a. Tipul I, incluziuni fluide bifazice, L<V, care omogenizează prin dispariţia fazei 
gazoase, cu proporţia fazei gazoase de 60 % din volumul incluziunii 

b. Tipul II, incluziuni fluide bifazice, L<V, care omogenizează prin dispariţia fazei lichide 
cu proportia fazei gazoase de 80 % din volumul incluziunii  
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c. Tipul III, incluziuni fluide gazoase cu V=95-100% 

 Datele microtermometrice asupra incluziunilor fluide din cuarţurile magmatice au 
arătat o distribuţie bimodală, bine definite, a valorilor Th care variază între 458°C -
493°C şi 532°C -549°C. 

 

V.2.1.2.1.2. Fenocristalele de cuarţ hidrotermal 
Pe baza proporţiei fazelor şi la temperatura camerei şi a comportamentului la 

omogenizare, au fost identificate trei tipuri de incluziuni fluide, dupa cum urmează 
(Iatan, 2008 a, b): 

a. Tipul I de incluziuni fluide, la care proporţia fazelor este L>V, în care faza gazoasă 
reprezintă 20% din volumul incluziunii, iar omogenizarea are loc prin dispariţia fazei de 
vapori. Temperatura de omogenizare masurată variază larg între 234°C-379°C; 

b. Tipul II de incluziuni fluide la care proporţia fazelor este L<V, în care faza gazoasă 
reprezintă 80% din volumul incluziunii, care deasemenea omogenizează prin dispariţia 
fazei de vapori în două populaţii distincte: prima între 259°C şi 277°C şi a doua între 
401°C -443°C.  

c. Tipul III de incluziuni fluide cu proporţia fazelor L<V iar proporţia fazei gazoase este 
de 95% din volumul incluziunii, care omogenizează prin expansiunea fazei vapor la 
temperaturi care variază între 523°C-535°C. 

 

V.2.1.2.2. Roşia Poieni 
La Roşia Poieni au fost analizate probe selecţionate din cele două tipuri 

(generaţii) de cuarţ hirdotermal identificate: 

a. Cuarţ hidrotermal cenuşiu-violet (4 eşantioane), asociat mineralizaţiei de tip porphyry 
copper, colectat din zona de alteraţie potasică; 

b. Cuarţ hidrotermal transparent (3 eşantioane) asociat mineralizaţiei epitermale, 
colectat de la partea superioară a zăcământului, din zona cu alteraţie potasică; 
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În cadrul primei generaţii de cuarţ, reprezentat de cuarţul violet asociat 
mineralizaţii de tip porphyry copper, în funcţie de numărul şi raportul fazelor la 
temperatura camerei, au fost determinate patru tipuri de incluziuni fluide: 

- incluziuni fluide monofazice, gazoase. Acestea prezintă forme de cristal negativ şi sunt 
constituite din vapori de apă sau CO2. Ocazional pot conţine şi minerale opace sau 
transparente. 

- incluziuni fluide bifazice (L+V) care au în componenţă o fază lichidă şi una gazoasă. 
Acestea au de regulă formă neregulată, se întâlnesc destul de rar iar proporţia fazei 
gazoase este în general de 60-70%. 

- incluziuni fluide trifazice (L+V+S), în care avem o fază lichidă, o fază gazoasă şi o fază 
solidă. Faza solidă este reprezentată de halit sau de hematit. Proporţia dintre cele trei 
faze este variată, gazul ocupând cam 40% din volumul incluziunii fluide.  

- incluziuni fluide polifazice (L+V+S1+S2+...+Sn) în care sunt prezente o fază lichidă, o 
fază gazoasă şi o multitudine de faze solide (cristale daughter) fiind reprezentate de 
halit, silvină, hematit, sulfuri (pirită, calcopirită?) etc. Halitul poate fi recunoscut prin 
habitusul cubic şi transparenţă; silvina insoţeşte halitul şi are formă rotunjită sau 
octaedrică; hematitul apare sub formă de cristale hexagonale sau neregulate brun-
roşcate; celelalte sulfuri (pirita, calcopirita) apar în forme neregulate şi sunt de culoare 
neagră. Acestea au forme neregulate şi sunt cel mai abundente incluziuni fluide din 
cadrul cristalului de cuarţ. 

În cuarţul transparent asociat mineralizaţiei epitermale au fost determinate 
urmatoarele tipuri de incluziuni fluide: 

- incluziuni fluide monofazice, gazoase; acestea au forme de cristal negativ şi sunt de 
tip pseudosecundar, fiind dispuse pe fisuri cicatrizate.  

- incluziuni fluide bifazice (L+V) în care sunt prezente o fază lichidă şi una gazoasă, 
proporţia fazei gazoase fiind în general în jur de 40% din volumul incluziunii fluide. 

- incluziuni fluide polifazice (L+V+S1+S2+...+Sn) în care sunt prezente o fază lichidă, o 
fază gazoasă şi mai multe faze solide. Acestea sunt reprezentate de halit, silvină, 
jarrosit, minerale opace şi alte minerale transparente neidentificate.  

O diferenţă notabilă între cele două tipuri de cuarţ determinate este aceea ca în 
incluziunile fluide polifazice din cuarţurile de prima generaţie este prezent hematitul, pe 
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când incluziunile fluide din cadrul generaţiei secunde nu conţin hematit. În schimb, în 
cadrul acestora a putut fi observat un mineral de culoare galbenă care nu a putut fi 
determinat prin metoda de spectrometrie Raman.  

 

V.3. Fluorescenţa de raze X 

V.3.1. Roşia Montană 

V.3.1.1. Cuarţul magmatic 

 În urma analizelor XRF asupra cuarţurilor magmatice din dacitele de la Roşia 
Montană s-au constatat concentraţii ridicate de Cr, Rb, Zr şi Th.  

 

V.3.1.2. Cuarţul hidrotermal 

În cuarţul hidrotermal de la Roşia Montană, în urma analizelor XRF au fost stabilite 
concentraţii ridicate de Cr şi mai puţin ridicate de Rb, Ba şi Th. 

 

V.3.2. Roşia Poieni 
În cuarţul hidrotermal de la Roşia Poieni au fost puse în evidenţă concentraţii 

mari de Cr, Ba şi Th. 
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VI. Condideraţii metalogenetice 
 

Pentru a explica o posibilă relaţie între activitatea vulcanică şi metalogeneză şi 
dintre zăcămintele Au-Ag şi cele porphyry copper, s-au propus o serie de modele. 

 Henley (1985), Hedenquist şi Lowenstern (1994) propun un model pentru 
formarea zăcămintelor de tip porphyry copper şi a celor de tip epitermal. Termenul de 
epitermal a fost propus de Lindgreen pentru a descrie zăcăminte asociate activităţii 
vulcanice. Acesta considera că depozitele epitermale sunt formate la adâncimi mici (0-
2km), la temperaturi scăzute (100-200ºC). Acest termen a fost păstrat până astazi şi 
descrie zăcăminte formate prin circulaţia fluidelor hidrotermale la adancimi mici (0-2km) 
şi temperaturi medii (200-400ºC), cu un conţinut mare de aur şi argint care prezintă o 
relaţie spaţială şi temporală cu activitatea vulcanică. 

Pentru Munţii Apuseni de Sud au fost propuse două modele: modelul epitermal 
terţiar pentru Munţii Apuseni de Sud - Roşia Montană şi Roşia Poieni propus de Borcoş 
şi Vlad (1997) ; şi modelul plutonului central descris de Borcoş (1994). 

Toate aceste modele admit existenţa unei intruziuni magmatice la o adâncime de 
1- 1.5 Km (Borcoş, 1994) care reprezintă sursa de caldură. Borcoş şi Vlad (1997) admit 
existenţa unui pluton ale carui apofize s-ar situa la o adâcime de 2.5-3.5 km  din care 
mai târziu s-au format intruziunile purtatoare de mineralizaţii, idee de altfel susţinută mai 
demult de catre Ghiţulescu & Socolescu. Aici isi au originea fluidele magmatice 
încarcate cu metale care vor fi depuse ulterior. 

Existenta paleocalderelor în Munţii Metaliferi a fost recent recunoscută în 
districtul Roşia Montană-Bucium şi în alte zone de către O’Connor et al., 2004 şi 
Popescu & Neacşu, 2007b, 2008.  

Dispunerea inelară a mineralizaţiilor auro-argentifere în jurul nucleelor cuprifere 
de tip porphyry, este consecinţa modului specific în care metalogeneza din Munţii 
Metaliferi se asociază cu vulcanitele, mai precis cu structuri vulcanice de tip caldereean 
de tip resurgent. După prabuşire, activitatea vulcanică în interiorul şi în jurul calderei se 
concretizează uneori prin coşuri vulcanice distribuite circular în lungul marginilor 
calderelor (Popescu et al., 2007).  

In 2008, Popescu & Neacşu propun un model pentru aria Roşia Montană-Roşia 
Poieni, bazat pe existenţa unei caldere de tip „trapdoor”. Această calderă evoluează în 
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trei episoade: a. partea superioară a camerei magmatice se dilată şi iar magma începe 
să curgă în partea de SW; magma din părţile adânci ale camerei magmatice începe să 
curgă, iar rocile din partea superioară a camerei magmatice se fisurează şi cad în 
camera magmatică golită; acest episod este urmat de o metalogeneză auro-argentiferă; 
b. camera magmatică este sărăcită în gaze şi are loc o activitate vulcanică şi 
subvulcanică minoră, însoţită de o activitate metalogenetică de tip porphyry copper; c. 
magma continuă să fie din ce în ce mai bazică; corpurile vulcanice mai erup doar în 
partea de NE a calderei (Popescu & Neacşu, 2008). 

În ceea ce priveşte o posibilă relaţie genetică între cele două zăcăminte 
cercetate, din datele publicate de Kouzmanov et al., 2004, rezultă o corelaţie pozitivă 
între Cu/Te şi Cu/Au pentru incluziunile fluide din pirita de la Roşia Poieni, un trend 
asemănător fiind observat de Wallier şi Ray (2004), pentru incluziunile fluide de 
salinitate scazută de la Roşia Montană, acest lucru sugerând o posibilă relaţie genetică 
între cele două zăcăminte învecinate. Aceste date susţin ipoteza unei origini comune a 
fluidelor mineralizatoare care au dat naştere la cele două zăcăminte. În 2005, din datele 
publicate de Kouzmanov et al. rezultă că dacitele de la Roşia Montană sunt sarace în 
LREE, în comparaţie cu andezitele de la Roşia Poieni şi prezintă o anomalie pronunţată 
a Eu, care lipseşte la Rosia Poieni. În urma analizelor pe cristale de zircon, la Roşia 
Montană s-a putut observa o anomalie pozitivă a Ce şi o anomalie semnificativă a Eu, 
acestea fiind tipice zircoanelor de origine magmatică. Zircoanele de la Roşia Poieni nu 
prezintă o anomalie semnificativă a Eu iar corelaţia Nb/Ta este pozitivă, acest lucru fiind 
tipic magmelor derivate din manta. Astfel, rezultă o evoluţie distinctă în timp a 
compoziţiei magmelor care au dat naştere la corpurile de dacite si andezite de la Roşia 
Montană si Roşia Poieni. 

 

VI.1. Evoluţia metalogenetică a zăcămintelor Roşia Montană şi Roşia Poieni 
Pentru a răspunde la principalul obiectiv al tezei care derivă din titlul acesteia, din 

datele geologice existente şi din contribuţia personală la studiul celor două zacaminte s-
a încercat elaborarea unor modele de evoluţie atât a vulcanismului din aria studiată cât 
şi a metalogenezei asociate.  

Zăcământul epitermal auro-argentifer de tip intermediate sulfidation de la Roşia 
Montană s-a format la o adâncime de 1-2 km la o temperatură >200°C. Fluidul care a 
contribuit la formarea zăcământului şi la transformările hidrotermale este în mare parte 
de tip meteoric (White & Hedenquist, 1995).  
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Formarea zăcământului a început prin punerea în loc a intruziunilor de dacite 
care aflorează în mare parte în cele doua dealuri Cetate şi Cârnic. Procesul hidrotermal 
a început probabil imediat dupa apariţia corpurilor dacitice în cadrul sedimentelor 
cretacice, intruziunile reprezentând sursa de caldură şi flide necesar sistemului 
hidrotermal. În urma unui proces freatic şi freato-magmatic datorat venirii în contact a 
fluidelor magmatice cu cele meteorice, au luat naştere corpurile de brecii dacitice şi 
polimictice în care a fost cantonată mineralizaţia de tip auro-argentifer. Formarea 
fisurilor şi fracturilor au dus la circulaţia fluidelor mineralizatoare prin acestea, metalele 
fiind depuse o dată cu răcirea acestora. Odată cu deschiderea fisurilor a fost permisă 
injectarea unui material de culoare neagră, numit „chingă”. Procesul de mineralizare a 
fost acompaniat de un proces intens de transformari hidrotermale, la Roşia Montană 
neexistând roci proaspete.  

Mineralele depuse în cadrul breciilor, asociate cu „chinga” şi cuarţul hidrotermal 
sunt: pirita, blenda, galena, calcopirita, aurul nativ, argintul. În cadrul carbonaţilor au fost 
depuse sulfuri şi sulfosaruri (galena, blenda, calcopirita, ± alabandina, pirita şi 
marcasita, tetraedrit) şi telururi (hessit, altait, sylvanit, argyrodit) şi electrum. 

 Procesul hidrotermal s-a încheiat cu formarea corpului de brecie neagră, aflat 
între cele două corpuri dacitice şi a filoanelor cu carbonaţi, cuarţ şi sulfuri.  

Zăcământul porphyry copper de la Roşia Poieni este de tip high sulfidation, 
datele izotopice aratând o contribuţie însemnată a vaporilor magmatici.  

Evoluţia sistemului a început o dată cu formarea centrului vulcanic care va da 
naştere corpului subvulcanic de Fundoaia. Microdioritul de Fundoaia a fost pus în loc în 
partea centrală a andezitului de Poieni. Cristalizarea magmei a început de la periferie 
spre interior şi a dus la formarea unei cupole solide, formată datorită racirii rapide. 
Datorită presiunii enorme acumulate, cupola a fost fisurată şi fracturată, ducând la 
formarea căilor de acces a fluidelor mineralizatoare, de origine magmatică. Ca urmare a 
căldurii şi a circulaţiei fluidelor, s-au format asociaţii de minerale dispuse zonat care 
caracterizează anumite tipuri de transformări hidrotermale. Astfel, în cadrul 
microdioritului au luat naştere zona potasică la partea centrală, urmată de o zonă filică 
şi argilitică care afectează şi andezitul de Poieni şi zona propilitică la periferie. 

Răcirea continuă a magmei a dus la cristalizarea mineralelor, formarea de 
fracturi care au permis circulaţia ascensională a fluidelor spre zone cu temperaturi 
scăzute, fapt care a dus la precipitarea mineralizaţiei de tip porphyry copper. Mineralele 
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metalice depuse au fost: magnetit, pirită, enargit, hematit, calcopirită, bornit, digenit, 
molibdenit. Stadiul hidrotermal se încheie cu precipitarea generaţiei secunde de cuarţ 
(cuarţ transparent) şi a mineralizaţiei polimetalice. Mineralele metalice şi de gangă 
depuse au fost: pirita, calcopirita, blenda, galena, tennantit-tetraedrit, minerale cu telur 
şi vivianit. 

Datele oferite de Manske et al., 2004, cu datari 40Ar-39Ar pe adularul de la Roşia 
Montană, Roşu et al. 2004, cu datări K-Ar pe rocile din districtul Bucium-Roşia 
Montană-Roşia Poieni şi Wallier et al., 2005 cu datări U-Pb pe cristale de zircon, de la 
Roşia Montană şi Roşia Poieni, coroborate cu datele petrografice şi tectonice existente, 
au permis elaborarea unui model al evoluţiei activităţii magmatice din aria studiată.  
Astfel, rezultă că activitatea magmatică a evoluat de la sud spre nord şi continuând spre 
est, aceste manifestari fiind controlate de sistemul de fisuri şi fracturi. 

 Activitatea magmatică a început în partea de sud a districtului, în zona Bucium 
Sud cu formarea de corpuri andezitice cu o vârsta de 14,8-14,7 Ma. Procesul a 
continuat spre nord cu formarea corpurilor andezitice de la Citera şi Bucium-Tarniţa, 
care au vârste cuprinse între 14,8-14,6 Ma.  

 La intersecţia unor sisteme de fracturi orientate NV-SE, NE-SV şi N-S au luat naştere 
corpurile dacitice de la Roşia Montană care au o vârsta de 13,6-13,15 Ma. Acestea au 
fost urmate de un proces de mineralizare de tip auro-argentifer datat 12,88-12,71 Ma. 
Activitatea magmatică a continuat spre est, cu formarea corpului andezitic Rotunda (9,3 
Ma) şi andezitului-microdioritului de Fundoaia care are o vârstă de 9,42-9,23 Ma. În 
cadrul microdioritului de Fundoaia a avut loc o activitate metalogenetică de tip porphyry 
copper, de vârsta 9,16 Ma.  

 Activitatea magmatică s-a incheiat cu formarea corpurilor bazaltice de la 
Detunata, care au o vârsta cuprinsă între 7,8-7,4 Ma. 
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Concluzii 
 

Zăcămintele Roşia Montană (Au-Ag) şi Roşia Poieni (porphyry copper) sunt 
situate în Munţii Apuseni de Sud, în partea central estică a Munţior Metaliferi, Judetul 
Alba şi fac parte din districtul Roşia-Bucium, din aşa numitul „Patrulater aurifer”. 

Roşia Montană  este un zăcământ de tip intermediate-sulfidation, mineralizaţia 
de tip auro-argentifer fiind cantonată în cadrul dacitelor şi a breciilor mono- şi polimictice 
din dealurile Cârnic şi Cetate, cât şi în rocile sedimentare din partea de nord a 
zăcământului (Orlea, Văidoaia). 

Se menţionează apariţia elementelor native (aur), sulfuri comune (pirită, galenă, 
blendă, calcopirită, marcasită, arsenopirită şi alabandină), şi sulfosăruri (proustit, 
pearceit, polibasit şi tetraedrit). Mineralele de gangă de la Roşia Montană sunt comune 
zăcămintelor cu metale preţioase tip intermediate sulfidation. Cuarţul, adularul şi 
rodocrozitul sunt foarte răspândite şi sunt asociate cu gips, calcit, rodonit şi minerale 
argiloase, care se găsesc în proporţie mai mică. Din analizele cu microsonda şi 
microscopul electronic efectuate în cadrul Laboratorului G2R la Faculté de Science, 
Université Henri Poincaré din Nancy, a fost pus în evidenţă prezenţa electrumului cu 
concentraţii diferite de Au şi Ag. Acesta apare în doua varietăţi, una de îmbogăţită în 
aur iar alta îmbogăţită în argint. În urma analizelor cu microsonda electronică s-a pus în 
evidenţă şi prezenţa uytenbogaardtitului.  

Produsele de alteraţie sunt comune zăcămintelor de tip intermediate- sulfidation. 
La Roşia Montană se pot separa alteraţia potasică, alteraţia filică, silicifierea, 
subordonat argilică şi avansat argilică.  

ZăcământuI Roşia Poieni este amplasat în corpul andezitic (microdioritic) de 
Fundoaia, ce face parte dintr-o succesiune de magmatite (neogene) cu dispunere 
concentrică: andezitele de Poieni, Ruginiş şi Vârşi, faciesul de Fundoaia fiind coloana 
axială a acestora. Roca intens hidrotermalizată este marcată de o zonalitate a alterărilor 
în urmatorul sens; zona potasică la partea centrală, zona filica şi argilitică, care 
afecteaza şi andezitul de Poieni, şi zona propilitică la periferie. 

  La Roşia Poieni au fost puse în evidenţă existenţa a două tipuri de mineralizaţii: 
una de tip porphyry copper cantonată în cadrul microdioritului de Fundoaia şi alta mai 
puţin exstinsă, de tip filonian. Mineralele metalice descrise sunt: calcopirita, rareori 
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bornit, dispuse pe fisuri milimetrice-submilimetrice în ganga de cuarţ; magnetit parţial 
martitizat (vinişoare), pirita (diseminată, pe fisuri, în cuiburi, concentrată la periferia 
zăcământului); molibdenit cu o oarecare concentraţie în adâncime; hematit asociat de 
regulă cu ganga de cuarţ; tetraedrit, blendă, galenă, pirită, minerale cu telur prezente pe 
fisuri, uneori în filoane de grosimi centimetrice; sulfuri de cupru (enargit, luzonit, stibio-
luzonit).  

Cu ajutorul analizelor cu microsonda şi microscopul electronic au putut fi 
descrise pentru prima dată la Roşia Poieni minerale cu telur: telurobismutitul, hessitul şi 
goldfielditul.  

În urma studiului cristalelor de cuarţ cu ajutorul catodoluminiscenţei s-au putut 
observa următoarele: 

-în cadrul filoanelor de cuarţ hidrotermal de la Roşia Montană s-a pus în evidenţă 
existenţa a trei generaţii de cuarţ: prima generaţie de cuarţ, care este euhedral şi nu 
prezintă variaţii interne de luminiscenţă;  a doua generaţie de cuarţ euhedral, zonat 
intern, în luminiscenţă de la cenuşiu deschis la negru şi  ultima generaţie de cuarţ, care 
este anhedral, slab luminiscent în nuanţe de cenuşiu închis şi negru;  

- în cadrul cristalelor de cuarţ magmatic de la Roşia Montană incluziunile de topituri 
silicatice apar zonate concentric în cadrul cristalului, în luminiscenţă de culare galbenă. 
Acestea sunt dispuse pe zonele de creştere ale cristalului de cuarţ, fiind prinse în timpul 
cristalizării acestuia. Unele dintre aceste incluziuni de topitură magmatică prezintă o 
zonare internă în culori de galben deschis şi galben cenuşiu; 

- pe fisuri a fost pusă în evidenţă existenţa carbonaţilor, atât în cuarţul magmatic cât şi 
în cel hidrotermal de la Roşia Montană 

 - cuarţul de la Roşia Poieni apare în luminiscenţă de la cenuşiu închis la negru, fiind 
mai deschis la culoare de-o parte şi de alta a fisurilor şi în jurul incluziunilor fluide. 
Incluziunile fluide apar în luminiscenţă de culoare cenuşiu deschis. Incluziunile fluide 
monofazice (gazoase) prezintă o luminiscenţă cenuşiu deschis la exterior iar catre 
interior trec catre cenuşiu închis.  

În urma descrierii petrografice şi a analizelor de microtermometrie a incluziunilor 
din cuarţurile magmatice de la Roşia Montană au rezultat următoarele: 
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- pe zonele de creştere a cristalelor au fost puse în evidenţă incluziuni solide şi de 
topituri magmatice; 

- incluziunile solide sunt reprezentate de cristale de zircon, apatit si cristale baghetă 
neidentificate; 

- toate incluziunile de topituri sunt dispuse în lungul suprafetelor de creţtere a cristalelor 
de cuarţ şi au Th > 600°C; 

- incluziunile fluide sunt bifazice şi prezintă variaţii diferite a proporţiei fazei gazoase; 

- datele microtermometrice asupra incluziunilor fluide au arătat o distribuţie bimodală, 
bine definită, a valorilor Th care variază între 458°C - 493°C şi 532°C - 549°C. 

În cadrul cuarţurilor hidrotermale de la Roşia Montană, pe baza proporţiei fazelor 
şi la temperatura camerei şi a comportamentului la omogenizare, au fost identificate trei 
tipuri de incluziuni fluide: 

- tipul I de incluziuni fluide, la care proporţia fazelor este L>V iar omogenizarea are loc 
prin dispariţia fazei de vapori; temperatura de omogenizare masurată variază larg între 
234°C - 379°C; 

- tipul II de incluziuni fluide la care proporţia fazelor este L<V, care deasemenea 
omogenizează prin dispariţia fazei de vapori, în două populaţii distincte: prima între 
259°C şi 277°C şi a doua între 401°C - 443°C.  

- tipul III de incluziuni fluide cu proporţia fazelor L<V, care omogenizează prin 
expansiunea fazei vapor la temperaturi care variază între 523°C - 535°C. 

La Roşia Poieni a fost pusă în evidenţă existenţa a două generaţii de cuarţ, unul 
de culoare violetă, asociat mineralizaţiei de tip porphyry copper, iar altul transparent 
asociat mineralizaţiei de tip filonian. În cadrul primei generaţii de cuarţ, în funcţie de 
numărul şi raportul fazelor la temperatura camerei, au fost determinate patru tipuri de 
incluziuni fluide: a. incluziuni fluide monofazice, gazoase; b. incluziuni fluide bifazice 
(L+V); c. incluziuni fluide trifazice (L+V+S); d. incluziuni fluide polifazice. 

În cadrul generaţiei secunde de cuarţ, asociat mineralizaţiei filoniene au fost 
determinate următoarele tipuri de incluziuni fluide: a. incluziuni fluide monofazice, 
gazoase; b. incluziuni fluide bifazice (L+V); c. incluziuni fluide polifazice 
(L+V+S1+S2+...+Sn). 
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O diferenţă notabilă între cele două tipuri de cuarţ determinate este aceea că 
incluziunile fluide polifazice din cuarţurile de prima generaţie conţin hematit, pe când, în 
incluziunile fluide din cuarţul de generaţia a doua, hematitul a fost înlocuit de un mineral 
de culoare galbenă care nu a putut fi determinat prin metoda de spectrometrie Raman.  

Din datele existente privind vârstele rocilor coroborate cu datele petrografice şi 
tectonice, s-a încercat elaborarea un model al evoluţiei activităţii magmatice şi 
metalogenetice din aria studiată.   

Activitatea magmatică a început în partea de sud a districtului, în zona Bucium 
Sud cu formarea de corpuri andezitice cu o vârsta de 14,8-14,7 Ma. Procesul a 
continuat spre nord cu formarea corpurilor andezitice de la Citera şi Bucium-Tarniţa, 
care au vârste cuprinse între 14,8-14,6 Ma.  

 La intersecţia unor sisteme de fracturi orientate NV-SE, NE-SV şi N-S au luat 
naştere corpurile dacitice de la Roşia Montană care au o vârsta de         13,6-13,15 Ma, 
urmate de un proces de mineralizare de tip auro-argentifer datat 12,88-12,71 Ma. 
Activitatea magmatică a continuat spre est, cu formarea corpului andezitic Rotunda (9,3 
Ma) şi andezitului-microdioritului de Fundoaia care are o vârsta de 9,42-9,23 Ma, 
urmată de o activitate metalogenetică de tip porphyry copper (9,16 Ma). Activitatea 
magmatică s-a încheiat cu formarea corpurilor bazaltice de la Detunata, care au o 
vârsta cuprinsa între 7,8,7,4 Ma. 

Formarea zăcământului epitermal auro-argentifer de la Roşia Montană a început 
prin punerea în loc a intruziunilor de dacite care aflorează în mare parte în cele doua 
dealuri Cetate şi Cârnic. În urma unui proces freatic şi freato-magmatic datorat venirii în 
contact a fluidelor magmatice cu cele meteorice, au luat naştere corpurile de brecii 
dacitice şi polimictice în care a fost cantonată mineralizaţia de tip auro-argentifer. 
Formarea fisurilor şi fracturilor au dus la facilitatrea circulatiei fluidelor mineralizatoare, 
metalele fiind depuse o dată ce fluidele încep să se răcească. Procesul de mineralizare 
a fost acompaniat de un proces intens de transformări hidrotermale. Mineralele depuse 
în cadrul breciilor, asociate cu „chinga” şi cuarţul hidrotermal sunt: pirita, blenda, galena, 
calcopirita, aurul nativ, argintul. În cadrul carbonaţilor au fost depuse sulfuri şi 
sulfosăruri (galena, blenda, calcopirita, ± alabandina, pirita şi marcasita, tetraedrit), 
telururi (hessit, altait, sylvanit, argyrodit) şi electrum. Procesul hidrotermal s-a incheiat 
cu formarea corpului de brecie neagră, aflat între cele două corpuri dacitice şi a 
filoanelor cu carbonaţi, cuarţ şi sulfuri. 
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Zăcământul porphyry copper de la Roşia Poieni a luat naştere o dată cu 
formarea centrului vulcanic care va da naştere corpului subvulcanic de Fundoaia. 
Microdioritul de Fundoaia a fost pus în loc în partea centrală a andetitului de Poieni. 
Cristalizarea magmei a început de la periferie spre interior a dus la formarea unei 
cupole solide, formată datorită răcirii rapide. Datorită presiunii enorme acumulate, 
cupola a fost fisurată şi fracturată, ducând la formarea căilor de acces a fluidelor 
mineralizatoare, de origine magmatică. Aceste fluide au dus la transformări în cadrul 
microdioritului luând naştere zona potasică la partea centrală, urmată de o zona  filică şi 
argilitică, care afecteaza şi andezitul de Poieni şi zona propilitică la periferie. Răcirea 
continuă a magmei a dus la formarea de fracturi care au permis circulaţia ascensională 
a fluidelor spre zone cu temperaturi scăzute, fapt care a dus la precipitarea 
mineralizaţiei de tip porphyry copper. Mineralele metalice depuse au fost: magnetit, 
pirită, enargit, hematit, calcopirită, bornit, digenit, molibdenit. Stadiul hidrotermal se 
încheie cu precipitarea generaţiei secunde de cuarţ (cuarţ transparent) şi a 
mineralizaţiei polimetalice. Mineralele metalice şi de gangă depuse au fost: pirita, 
calcopirita, blenda, galena, tennantit-tetraedrit, minerale cu telur şi vivianit. 
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