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Co1111111icatii în şedi11(a din 23 febrnarie 1961 

În Munţii Metaliferi, tortonianul este cunoscut într-o serie de bazine, dintre 
care mai importante sînt: bazinele Brad-Săcărîmb, la sud, Baia de Criş la vest 
şi Zlatna-Almaşul Mare în zona estică. 

Tortonianului i se atribuie conglomerate şi gresii, pietrişuri şi calcare cu Lillw
thamnium, precum şi o serie de erupţiuni andezitice şi riolitice. în acest complex, 
în special la partea lui superioară, se găsesc menţionate de către Roslozsnik şi St. 
Ferenczy, resturi de lamellibranchiate. în general, fauna cunoscută pînă în prezent, 
a fost recoltată din calcare, gresii şi marne, întilnite în bazinele citate mai sus. 

In cursul cercetărilor efectuate de către noi în anul 1960, în bazinul hidrografic 
al văii Ciungilor, în apropierea localităţii Stăni.ja, situată la cca 15 km ENE de 
centrul minier Brad, am întîlnit o succesiune de depozite sedimentare ce conţin 
o faună tipic tortoniană. 

în această regiune au fost menţionate numai depozitele cenomaniene, străbă
tute de o serie de erupţii andezitice considerate de cercetătorii anterior ca fiind de 
vîrstă post-tortoniană. 

În partea mediană a pirîului Viezurelui, afluent pe partea dreaptă â văii Ciun
gilor, în dreptul cătunului Măgura, stînd peste cenomanian (format din conglomeratele 
cuarţoase de Negrileasa), se găsesc gresii microconglomeratice ce trec la gresii 
grosiere şi apoi la nisipuri fine, după care urmează argile slab nisipoase. Acestea 
suportă o alternanţă de gresii friabile, nisipuri şi gresii dure, deasupra cărora se 
întîlnesc nisipuri gălbui-roşcate acoperite de sol. 

Majoritatea formelor întîlnite sînt cantonate în argilele slab nisipoase şi în 
gresiile friabile. 

Din fauna colectată s-au determinat următoarele specii: 
Co r a 1 i: Heliastrea reussana M. Edw et H. Solenastrea cf. manipulata Rss. 
Lame 1 i b ranch ia te: Nucu/ana (Sacella) fragilis Chemn„ Megax inus 

aff. g/obulosa Desh„ Venus (Ventricoloidella) sp„ Anadara (Anadara) cf. diluvii Lk„ 
Glycimeris (Glycimeris) pilosus L„ Glycimeris (Gliycimeris) sp„ Amusium sp„ Linopsis 
sp„ Ostrea (Ostrea) digitalina Dub. 
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. G as t. ero p od e: Tei11ostoma (Solariorbis) aff fuchsi Boett., Terebralia 
b1dentata b~d~ntata Defr., r:;erithel!a kosryjana Boett, Cerithium (Cerithium) vu!gatum 
B~~g., Cent/11um sp., .!urntel!a (Z .aria). subangul~ta Brocc. , Turritella (Arc/limediel!a) 
e11 o nea G_ossm:, Tui 1te~la (A1:c111med1el!a) tun'/S Bast., . Turritella (Archimediella) 
pythagora1ca Hilb, Architectomca (Arhitectonica) probabil o nouă specie. Tenagodes 
(T~nagode~) angu~n;us L~ \Silicuari~ a11gui11a), ~n vermetid care a fost întîluit pentru 
pruna data la .no~ m ţ~ra.m. tortoruanul supenor din Oltenia de Iosefina Marinescu 
(pe V. C~şuşte1) ~1 este mt~t pentru a. doua oară în depozitele tortoniene Ia Stănija, 
de Ve11e1a .Co~m cea. Pol1111ces (~u~atia) ca_t~na heli~ina Brocc., Polinices (Lunatia) 
cat~na ~ep1 essr~scula Sacc?·· Pohmc.es (Polinices) Ajf redemptus Micht., Apporhais 
uttmge! 1~1ws ~sso., Cas~1s sp., Mztrel!a (Mitrella) semicaudata Bon., Columbe/la 
sp. , H11zra (Uzita) hoernes1 May., Ancil!a (Baryspira) glandiformis Lk., Epalxis (Ba
thyto1?a? cat~ph'.·acta d~rtol!ranosa Sacco., Conus (Conolithus) dujardini Desh., 
Conu~ sp., R111g1cula (Ring1culella) auriculata buccinea Brocc. 

S ca J? h .o Pod e: Denta/ium boei sp. Desh., Fusturiaria j ni M. Hoern. 
E c h 1n1 de: Micraster sp. 
Pense de crustacei. 
Din lista ele faună mai sus citată, se poate remarca predominanţa gasteropo

delor asupra lamellibranchiatelor. 
Asociaţia de faună ne indică vîrsta tortonian superior. 
Microfa~na găsită în vc~teva p:obe colectate din argilele nisipoase şi analizate 

de A~. Toc01~esc~, ne ara~a m afara de o asociaţie de faună tipic marină predomi
nanta (G!obzgerma bullozdes, Globigerinoides conglobatus, Globorotalia scitula) si 
prezen~a în ~umăr restrîns a cîtorva specii salmastre (E!phidium macelum, Rota/fa 
beccan, Nomon commune). 

P:e~enţ.a 31c~stor fonne salm~stre alături. de cele marine ne indică probabil 
o z?naA lito~ala, 1ll care apele ?~lei de pe contment se amestecau cu apele marine, 
schimbmd m mod local cond1ţ11le de salinitate. 

E:cJstenţa punctului fosilifer tortonian descris ne conduce la presupunerea că 
~ep.~z1t~le repr~zentîn? vaceast.ă v~stă a17 avut o extindere mai largă în Moţii Meta
~feu, ŞI num~1 dat~nta erozrnnu ulterioare le întilnim astăzi (în afara bazinelor 
m care depozitele smt larg dezvoltate) sub forma unor petece izolate. 

. D.e asen;e~e:i, existenţa aces~or dep?zite ne indică înaintarea transgresiunii 
to1tomene, pma mtr-un sector mai apropiat de zona axială a Munţilor Metaliferi. 
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B )l.aHHOR pa6oTe OTIRCbIDaIOTCH OTJIO)l(eHIDJ. TOpTOHCicoro npyca, Hali.n.eHHbie 
n p;omrne p. Bn.e3ype:1e, He.I.(aJieKo OT MecTe'l.aK Ct11311uJ1ca ( Me111a11„1uqec1".1e 
ZOpbl). 

Ha KOHTJIOMepaTax Herp1rnnca 3aMe•iaIOT, Kal< OTMeqa10T anTopbI, MHKpo
KOHrJioMepaToBbte necqamnrn: u rrec"!aJ:illrm. 3aTeM cne,a:ywT cyrmrnrm H 'lepe
.uosmie pbCXJThlX necqam;ncoa, neCKOB H IlJIOTHbIX nec•taHID<OB, Ha.II. KOTOpbl.MR 
Baxo'ASITCSI Kpac1rnBaTo-x<eJITbie necKH, rroKpbIThie no•moiî. Eom.lllHHCTBO co6paH
HOH TOpTOHCKOH ct>ayHbr COCTOJU H3 racTeporro.n; H IIJiaCTIIB'IaTO)f<a6eplThTX, B 

•rncTIIOCTli pacrroJio)l(cr-rnhIX B cyrmrnrcax c He6oJIDmHM co,IJ;ep)T<aIIBeM nec1ca H s 
pbIXJil>IX necqaHID<ax. )l;aHHOe MeCTOliaXO)K)l.CHIIe TOpTOHCllliX HCKOnaeMbIX .II.aeT 
npaso rrpep;rronaraTb, qTo OTJIO)I<Clil!SI :noro Bo3paCTa nMemr 6onee llllipo1<0e 
pacnpocTpaHeane B Mema11u'lec1cux ropax J.I TOJibl<O 6naro.II.ap5l 11,ocne.II.yrow.eH: 
3p03HH, Olill BCTpeqaJOTCSI (BHe 6acceihrnx, B I<OTOpbIX OTJIO)lceHIDI nmpOKO 
pa3BHTbI) B ct>opMe H30JIHpOBaHHbIX IUITeH. u 

KpoMe Toro cyu.~ecTBoBaHHe 3THX oTnoxceHIDI yKa.JbrnaeT Ha npo.II.n1nxeHe:: 
TOpTOHCKOH TpaHcrpecCHH .no CeKTOpa, pacnonml<eHHoro B06JIH30CTH oceBOH 
3om,1 MeTanm1qecKHX rop. 

ON THE PRESENCE OF THE TORTONIAN IN THE VIEZURE VALLEY-STĂNIJA 
(METALLIFEROUS MOUNTAINS) 

Abstract 

In this paper the authors describe the tortonian deposits found in the Viezure 
Valley, not far from the village of Stănij (Metallifcrous Mountains). 

The authors mention the presence of the microconglomeratic grit stones on 
top of the Negrileasa conglomerates. There follow sandy clays and then an alter
nation of friable grit stones, hard grit stones and sauds above which one finds 
reddish-yellow sands covered by the soil. The majority of the tortonian fauna col
lected is macle up of gasteropodes and Iamellibranchiates particularly located in 
weakly sandy clays and in friable grit stones. This tortonian fossilliferous point 
leads us to assume that ihe deposits representing this age have had a wider extension 
in the Metalliferous Mountai11s and owing to subsequent crosion we meet them at 
present under the shape of isolated patches outside the basins where these deposits 
are widely developed. 

Likewise the existence of these deposits point to the advance of the tortonian 
transgression into a sector closer to the axial zone of the Metalliferous Mountains. 


