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ABSTRACT: The uranium potential in mio-pliocene formations from the curved area
of the Carpathians. The world's known uranium deposits related to the major oil regions,
such as those in south Texas or Russia. In our country there are no known deposits of this
type, but the geological-tectonic zone of the Buzau valley, in which appearing occur
myo-Pliocene formations may be favorable from uranium accumulations of this type. In this
regard, in the ‘80s, were initiated research projects on relatively small areas, which due to
unsatisfactory results in terms of possible operations, were stopped. However the prospecting
should be extended to areas as large and with a larger volume of deep boreholes because this
type of uranium deposits are deep.
Keywords: uranium, formations, accumulations, research projects, deposits.
Zona formaţiunilor mio-pliocene, sau
zona cutelor diapire, care fac obiectul
prezentei lucrări, este cea mai importantă
zonă petroliferă a ţării noastre şi se află

situată la exteriorul curburii Carpaţilor,
dezvoltându-se între Valea Damboviţei şi
valea Râmnicului Sărat pe o lungime de 150
km lăţime, medie de 30 km (fig.1).

Fig. 1. Localizare

În partea de vest se mărgineşte cu flişul
paleogen, iar la est Câmpia Română, fiind
alcatuită din toate formaţiunile geologice ce
intră în constituţia Miocenului şi Pliocenului
începând cu Burdigalianul şi terminând cu
Levantinul.
Litologic, formaţiunile ce intră în
alcătuirea zonei se caracterizează printr-o
alternanţă de roci permeabile, nisipuri şi
gresii, cu roci mai puţin permeabile: argile,

marne sau calcare (fig. 2).
În lungul ei, zona prezintă o afundare
accentuată a depozitelor sale, margând de la
NE spre SV.
O altă caracteristică importantă a zonei
miopliocene este prezenţa mai multor
aliniamente paralele de anticlinale înguste,
separate de sinclinale largi. Aceste
anticlinale prezintă adesea, în axele lor,
sâmburi de sare ce uneori ajung la suprafaţă.
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Fig. 2. Harta geologică a zonei mio-pliocene

Tectonica zonei
Din punct de vedere structural-genetic,
umplutura sedimentară a zonei pericarpatice
se repartizează etajelor structural mediu şi
superior al cutărilor Alpine, astfel :
• Etajului mediu aparţin formaţiunile de
fliş Cretacic şi Paleogen, intrate succesiv
în procesul de orogeneză în fazele
austrică, laramică şi savică;
• Etajului superior se repartizează
formaţiunile de molasă ale avanfosei,
cutate în fazele stirică, attică şi valahă.
Sub regimul solicitărilor tangenţiale,
nucleul cristalino-mezozoic al Carpaţilor
Orientali încalecă peste flişul cretacic (linia
central carpatică), iar marginea externă a
depresiunii este deversată, la rândul său,
peste unităţile din Vorland, de-a lungul unui
complex structural major (linia pericarpatică
continuată la vest de valea Buzăului prin
linia Bibeşti-Tinosu). Acest din urmă
accident a fost activ până în faza Attică,
separând formaţiuni mai vechi, sarmaţiene,

din partea internă a avanfosei, de cele de la
partea externă, depuse pe termenii mai vechi
ai platformei, amploarea încalecarii atingând
10 km.
Liniile de încalecare, de-a lungul cărora
s-au deplasat spre est unităţile flişului,
reprezintă plane cu înclinări de 30-50O,
având tendinţa de reducere rapidă în
profunzime. Amploarea încalecărilor nu
depaşeşte, de regulă, 10-12 km. Excepţie
face unitatea medio-marginală, cea mai
importantă pânză de şariaj din Carpaţi, a
cărei amploare depaşeşte 35 km.
Evoluţia geologică
Depresiunea pericarpatică a constituit o
importantă arie de acumulare, cu depozite
predominant terigene, cu sedimentare
continuă din Cretacicul inferior şi până în
Pliocen. În zona de curbură a Carpaţilor,
grosimea acestor depozite este foarte mare,
estimându-se la 30 km.
Pe măsura ridicării flancului intern, apele
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invadau către Vorland, deplasând spre
exterior şi zona de maximă adâncime. Timp
îndelungat, depresiunea pericarpatică a fost
delimitată la est de zona cutată a şisturilor
verzi, conturându-se astfel un domeniu de
sedimentare mai îngust în faţa Carpaţilor
Orientali şi mai larg în faţa Carpaţilor
Meridionali.
Mişcările tangenţiale, manifestate în
Cretacic, Paleogen şi Neogen au fost foarte
puternice. Periodic, au existat cordiliere care
au fragmentat bazinul de sedimentare şi au
dus la mari variaţii faciale. Către sfârşitul
ciclurilor de sedimentare, în perioada de
lichidare a bazinelor, s-au depus evaporite şi
cărbuni. În Oligocen, Acvitanian, Tortonian
şi Sarmaţian s-au format depozite
bituminoase (şisturi disodilice, menilite,
marne bituminoase) în medii euxinice ale
unor mări închise, lipsite de circulaţia
curenţilor.
Actuala structură a Carpaţilor Orientali a
luat nastere în două etape. După R.
Dumitrescu şi M. Sandulescu (1986) acestea
au fost:
1. Austrică şi laramică, în Cretacicul
mediu şi superior, care au dus la formarea
Dacidelor;
2. Savică şi stirică, în miocenul inferior
şi mediu, care au dus la formarea
Moldavidelor.
Miscările orogene cele mai puternice s-au
manifestat în fazele Savică şi Stirică ale
Orogenezei Alpine în Carpaţii Orientali, iar
în Carpaţii Meridionali, în fazele ăustrică şi
aramică.
Substanţe minerale utile
Principalele substanţe minerale utile ale
depresiunii pericarpatice sunt petrolul,gazele
şi sarea.
Zăcămintele de petrol şi gaze au fost
întâlnite în Helveţian,Sarmaţian, Meoţian,
Ponţian, Dacian şi Levantin. Cele mai
importante zăcăminte de petrol au fost
descoperite în partea de sud-vest a zonei
(Boldeşti-Băicoi-Moreni-fig.2), acolo unde
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pătura depozitelor acoperitoare este de
grosimi mai mari. Spre nord-est, dincolo de
valea Cricovului Sărat (fig.2), datorită
ridicării zonei mio-pliocene, majoritatea
structurilor anticlinale sunt puternic erodate,
astfel că eventualele zăcăminte de
hidrocarburi au fost distruse.
Lucrări executate şi rezultate
obţinute
Premizele geologice favorabile
acumulărilor de uraniu în zonă sunt:
– apropierea de principala sursă de
uraniu;
– prezenţa apelor superficiale cu uraniu
ce curg spre zona mio-pliocenă,
având conţinuturi deseori anomale, ce
pot ajunge până la de 10-30 ori
fondul natural;
– eistenţa rocilor favorabile;
– pezenţa factorilor reducători: bitumen
oxidate, H2S,gaze şi cărbuni.
Primele cercetări privind anomaliile de
uraniu au fost în zonele cu zăcăminte de
petrol degradate, unde majoritatea capetelor
de strat mio-pliocene au fost deschise prin
eroziune.
Zonele supuse cercetării prin lucrări de
suprafaţă au fost anticlinalele Monteoru şi
Berca unde anomaliile nu prezentau
importanţă practică şi sinclinalele Soimari Calvini - Zăhăresti - Punga - Odăile şi
Ruşavăţu, unde rezultatele au fost favorabile
în zona anomală Punga şi Malu Roşu.
Zonele Punga şi Malu Roşu prezintă
particularităţi geologice caracteristice
zonelor de zăcăminte exogen-epigenetice de
uraniu, formate prin mecanismul oxidaţiei pe
strat.
Micile concentraţii de uraniu identificate
în pachetul arenitic de la limita Ponţianului
cu Dacianul, limitat în culcuş şi acoperiş de
formaţiuni impermeabile, sunt interpretate ca
urme ale migraţiei în adâncime a soluţiilor
uranifere.
Procesul de oxidatie pe strat a fost studiat
prin lucrări de foraj, în lungul unor strate
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permeabile, pe distanţe de mai multe sute de
metrii de afloriment, atât prin observatii
macroscopic cât şi pe baza de analize
chimice.
Caracterul reducător al unor gresii a fost
stabilite prin determinări de potenţial redox.
Au fost înregistrate valori negative ale
acestui parametru, ce se datorează,
pobabil,difuziei hidrocarburilor gazoase, a
hidrogenului şi hidrogenului sulfurat, legate
de zăcămintele de petrol din Pliocen, al
căror raport a fost facilitat de cele două mari
fracturi cunoscute în zonă (falia Sărăţii şi
falia Tega).
La aceasta a putut contribui atât prezenţa
resturilor organice vegetale incarbonizate,
cât şi faptul că, în general, formaţiunile
Pliocene sunt considerate ele însele roci
generatoare de petrol.
Se apreciază că principala sursă de
uraniu este legată de şisturile disodilice de
vârstă Oligocen, cu conţinuturi ce variază de
la câteva zeci la primele sute de p.p.m.U.
Prezenţa apelor freatice continând uraniu în
proporţii deseori anomale, de până la 10-30

de ori faţă de fondul natural, a fost depistată
în mai multe puncte din regiune.
Este posibil ca o preconcentrare a
uraniului să fi avut loc în mlaştinile şi
turbăriile daciene, ale căror ape cu conţinut
ridicat în uraniu, legat de acizii humici sau
fulvici, s-au putut infiltra în adâncime, în
pachetul arenitic de la limita Ponţianului cu
Dacianul, îmbogatindu-l.
Procesul de oxidaţie pe strat a început,
probabil, la sfârşitul Dacianului şi a putut
duce la formarea unor concentraţii în
adâncime, la limita redox, ce pot prezenta
interes pentru cercetări viitoare. Nu este
exclus ca asemen ea pr ocese de
mineralogeneză să poată avea loc şi în
adâncime, pe strate ce nu au prezentat
anomalii radioactive la suprafaţă, astfel că
viitoarele foraje de prospecţiune ar trebui să
atingă adâncimi ce vor depăşi în adâncime
limita Pontian-Dacian.
Deasemenea prospecţiunile geologoradiometrice ar trebui extinse pe arii cât mai
largi, în cadrul depresiunii precarpatice, pe
formaţiunile de molasă mio-pliocenă.
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