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Cercetările din ultimii ani, axate pe manrea gradului 
de cunoaştere a zonei Schela-Viezuroi-Rafaila Jiu-Crasna, 
în vederea sporirii rezervelor de antracit şi şisturi pirofili
tice, au adus modificări notabile asupra răspîndirii formaţiu
nilor paleozoice şi mezozoice, precum şi asupra raporturi
lor tectonice dintre acestea. 

Regiunea cercetată se situează în Carpaţii Meridionali 
Centrali şi anume pe versantul sudic al Munţilor Vu!can 
şi Parîng, la nord ele localită,ţile Vaideei-Schela-Buanbeşti 
Jiu-Muşeteşti. 

Istoricul cercetărilor 

Primele cercetări în regiune au fost efectuate la finele 
secoluJui al XIX-lea de către Gr. Ştefănescu (1890-1893) şi 
L. Mrazec (1895, 1898, 1899). Odată cu începutul secolului 
al XX-lea, cercetările se diversifică, cuprinzînd aspecte geolo
gice variate asupra zonei respective. Pe această linie se 
înscriu lucrările întreprinse de Gh. Murgoci (1901, 1912), L. 
Mrazec 1912), A. Streckeisen (1929, 1932), Gh. Manolescu 
(1932, 1937), D. Giuşcă (1941), Al. Semaka (1963), V. Muti
hac (1964), L. Pavelescu et al. (1964). I. Şerbănescu (1964), 
C. Drăghici etc. (1967), I. Mateescu (1967), C. Drăghici, M. 
Boiciuc (1969), S. Năstăsescu (1970), H. Savu (1970), H. Savu 
A. Gurău, I. Şerbănescu (1972) Al. Semaka (1972), Gh. Pa
liuc (1972), Gr. Pop (1973), I. Huică (1975, 1977). 

Pe lingă rezultatele de ordin ştiinţific publicate în lu
crările de specialitate, numeroase date cu caracter econo-
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mic se găsesc consemnate în rapoarte de pro-spe-aţiune; ex
plorare şi ex'P1oa1a:re emstente în arh.iv.ele unităţilor ca'l"'e 
au. efectuat astfel de lucrări. In această. ordine de idei men
ţionăm documentatiile întocmite de I. Mateescu ( 19.52), R. 
Ştefan (1953), E. Bărbulescu, T. Turceanu (1961), O. Gologan 
(1961), N. Gherase (1962), I. Piuică (1963, 1964), N. Stan (1966, 
1972), M. Bi.!oiu (1965), Gh. Paliuc. (.l.965, 1966)1 N. Dragomir 
( 1966), M. Boiciuc (1966, 1967, 1972), N. Dragomir, V. Arse
rrescu (1967), E. Bălaşa., I. Huică (1977). 

GEUlifilGM. REGIUNII. 

1) Proterozok superior (Ser.ia de Lainid-Păiuşj). 

Cele mai· vechi formaţiuni care apar în cuprinsul regiu
nii aparţin· seriei epimetamorfice de Lainici~Păiuşi (Mane-
lescu, 1'937), serie care a rezultat din metammfozarea unor 
depozite de geosinclinal cu caractere ffrşoide, reprezentatll. 
prin atmmanţe- frec\(ente de şisturil cuarţitix:e· cu· biotit, mus
covit ş-i almandin, cuarţi.te biotitice, micragnaise. biotitice cu 
plagioclaz alhiiic şt şist.uri seticim--d.orimase. (Savu, 197.0). 
Vîr.sta seriei de Laini.xd1--E'ăiu:şt e>Ste pt:otercnom superioara 
iar determinări~e de vîrstă· ilbso'l.ută asupra !Jl'·iilfli.toidelor de 
Suşita, indică valori de 550-SOQ milioane ani. 

2~ Carbonifer inferior (~a de- Tnlişa) 

In zona Vaideei -- Valea Cartinlui - Valea S€helei, 
peste seri.a de Laimicd.-Păiu~i şi peste granitoidele de: Şuşita. 
se dispune transgrnsiv o succesiune de roci slab metamor
fozate, constituite din conglomerate verzui-violacee (.s.erni
fite) cu intercalaţii de şisturi cuarţitice, sericitice, satinate, 
consi.'derate de cercefător:ii antffiori perm·iene (Margoci, 
1912, Strerl!.eiselll, tli(H). Succesinm?a. desn:risă. es-be para:tebi
zabilă cu seria de Ttl-Ii~a (Pavelescl:l t9M, Savu, 1970)·, pu
tînd să aparţină. ca vîr:st~ carbaJillifetlil:lui inferiOlf, ceea ce 
ar coincide- şi cu. vfrsta de 3{)0 m-i:Iioane de ani care s-au 
obţi:i::rut pirtn d:eterm.tm:ăirile de vî-rstă. a:bsoilltă. 

3. Carbonifer superior şi llasic inferior (Formaţiunea de 
Scltefat 

Fo.rmatiooett de Sche1it. se dispum.e transgresiv JPll! seri.a 
de 1.ainici-Păiuşi şi pe gra.ni:toid'e.le de Suşiţa. 



Formaţiunea de Sche.la se dezvoltă hi cadrul Munţil.or 
Vulcan şi Parîng (Huică, 1963, 1964) în trei zone distincte : 

- zona valea Suşiţa Verde - valea Vizuroiu - valea 
Bratcului - Rafaila - Jiu. 

- zona valea Porcului - valea Jiului 

- zona Stănceşti - Crasna. 

Cea mai vestică apariţie din cuprinsul zonei valea Su
şiţei Verde - valea Viezuroi - valea Bratcului - Rafaila 
Jiu se găseşte la vest de valea Suşiţa Verde, pe pîrîul Balta 
Verde, unde formaţiunea de Schela se arcuieşte către nord, 
traversează pîrîul Valea Mare avînd o .lăţime de aproxima
tiv 60 m, de unde se îndreaptă spre nord - nord est pînă 
la PietrHe lui Dan, apoi se dirijează către est, pierzîndu-se 
sub linia de încălecare a seriei de Lainici - Păiuşi, spre 
izvoarele văii Cartiului. 

Spre est, formaţiunea de Schela din această zonă, fie 
vă vine în contact tectonic cu pînza de Schela - Viezuroiu, 
cum este situaţia pe văile Suşiţa, Cartiului, Hărăbor, fie că 
este mascată de depozitele sarmaţiene sau cuaternare. Că-
tre nord - nord est, depozHele formaţiunii de Schela sînt 
încălecate de pînza de Schela - Viezuroi pe o distanţă de 
aproximativ 20 km; Jăţimea vizibilă cea mai mare a forma
ţiunii de Schela se află pe valea Schelei, unde atinge aproa
pe 3 km ; forajele executate au indicat în partea nordică a 
regiunii o grosime de peste 200 m, astfel că grosimea for-
maţiuniti de Schela este muJt mai mare decît se observă la 
suprafaţă. 

Pe valea Viezuroiul Mic, la Dîlma Viezuroiului, depo
zitele formaţiunii de Schela sînt complet acoperite de pînza 
de Schela - Viezuroi, pentru ca să reapară între Dîlma Vî-
joaia şi Cracul Fîntînele, ca o continuare a depozitelor din 
zona Viezurod. Din valea Vîjoaia, zona se continuă spre 
est, avînd o lăţime de 120-160 m, pînă la izvoarele pîrîu
lui Fîntînele de unde îngustîndu-se, se orientează spre nord-
nord est, trecînd prin Plaiul Corcot, traversînd valea Porcu
lui la confluenţa acesteia cu pîrîul Punga ; lăţimea acestei 
fîşii variază între 20 şi 40 m. Imediat la est de valea Por
cului, semnalăm două apariţii reduse ca întindere, după care 
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formaţiunea de Schela apare larg dezvoltată pe culmea din
tre valea Porcului Şi valea Bratcului, .Ja est de Runcul Por'
cenilor, unde prezintă o lăţime de peste 160 m. 

Pe culmea dintre valea Bratcului Şi valea Jiului a,par 
cuarţitele, şisturile argiloase şi gresiile mictocongiomera
tice ale formaţiunii de Schela, pe o lăţime care n'l.i: depăşeş:
te 80 m; pe stînga Jiului, lăţimea creşte mult atingînd 700 
m la sud de Conacele Bumbeştilor. Cu o direcţie estică şi 
cu o lăţime de 300-700 ni, formaţiunea de Schela formea• 
ză culmea dintre valea Jiului şi valea Alunului, înregi'strîn
du-se treptat către est, pentru ca să dispară sub masa' încă
lecătoare a Autohtonului Danubian, imediat Ia vest de valea 
Sadului. 

In zona Borzii Vineţi - Locurele mai apare o fîşie de 
depozite aparţinînd formaţiunii de Schela .care a fost urmă.w 
rită pînă aproape de gara C.F.R. Lainici, avînd o lăţime ce 
nu depăşeşte 80 ni. 

Zona Valea Porculud - va1lea Jiului este reprezentată 
prin mai multe petice : două mici petice forrtiate din gre
sii roicrocortgl6Iiieratice şi din şisturi argiloase, negricioa
se, rnicafere, s-au' ,păstrat în nord-vestul dealuhii Gârhicehil; 
de dimens:iuhi Diai mari - 2 km lungime şi 200 m lătirne 
- s-a conservat un petic pe versantul sudic al Dîlmii Gîtii, 
akătuit în baza din 1-2 m conglomerate foarte dm•e, din 
elemente rulate pînă la rotunjite de cuarţite care repauzea
ză pe gresii arcoziene slab metamorfozate de 2-3 m grosi
me, situate ?e Autohtortul Danubian. 

Formaţiunea de Schela mai apa.re bine dezvoltată în 
sinclinalul valea Porcului - valea Ji'Ului c\l de'Schid'ereă 
cea mai mare pe stirtga v'ăii Porcului, de aiptoxi'rtiativ 700 m 
şi cu deschiderea perisinclinală la aproximativ un km. est 
de valea Porcului, pe versantul sudic aJ muntelui Pleşti. Scă
pate de Ia eroziune, depozitele formaţiunii de St:h~la mai 
apar în două mici petice la est de Me·stecani·, stîn<l trans
gresiv pe seria de Lairtid-Păiuşi•, 

Ultima apariţie a depoziteI·or form:at'imm de Sthela dln 
300 m nord d'e podul de peste Jiu pe· care crete Şosea·ua din
tre localităţile Sadu şi p,Jeşa ; rocile formaţiunii de St:l\-eta 
această zonă se află pe dreapta văii Jiului, la aproximativ 
sînt înconjurate de o brecie verz·uie, provenită prin milo.ni-
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tizarea sene1 de lainici -'- :Păiuşi şi a granitoide.lor de Su" 
şiţa, încît depozitele sedimentare carbonifer superioare-lia
sic inferioare apar în fereastră tectonică de sub depozitele 
pînzei de Schela-Viezuroi. 

In zona Stănceşti-Crasna, situată la est de valea Jiu
lui, depozitele formaţiunii de Schela apar sub formă de pe
tice îngustate atît de masa pînzei de Schela-Viezuroi care 
încailecă dinspre nord, cît şi de masa depozitelor sarmaţiene 
transgresive ale Depresiunii Getice. 

De la vest către est aceste petice sînt: 

La nord de Stănceşti, între văile Amaradia şi Curpen, 
se găseşte o fîşie de 500 m lungime şi 50 m lăţime formată 
dintr-o alternanţă de gresii dure şi şisturi argiloase-negri
cioase, grezoase, în strate sub doi m grosime. 

Intre vaJea Amaradia şi pîrîul ~aiului, ~pare o altă 
fîşie lungă de 700 m, care are în bază un conglomerat bre-
cios de 3 m grosime, alcătuit din cuarţite peste care se dis
pune o alternanţă de gresii cuarţoase, cenuşii şi şisturi ar-
giloase, negre, micafere, .grezoase. Probabil că aceste depo
zite reprezintă orizontul bazal al formaţiunii de Schela. 

La nord de localitatea Larga, pe valea Mare, se dezvol
tă o fîşie de 250 m lungime şi 80 m lăţime, în care se ob-
servă evident depozitele deversate ale formaţiunii de Schela. 

Formaţiunea de Schela apare către est pe pîrîul Prisaca, 
unde cuarţitele cenuşii şi şisturile satinate, negre, uneori vi-
olacee, intră puternic sub şisturile cuarţitice verzui, micafere 
ale seriei de Lainici-Păiuşi, .apărînd astfel în fereastră tec
tonică. 

Cu o dezvoltare mai mare, formaţiunea de Schela apare 
pe valea Livezilor (700 m lungime şi 500 m lăţime), fiind al-
cătuită din gresii cuarţoase cenuşiu-gălbui, feruginoase, cu 
intercalaţii de şisturi negre, micafere, sub 0,50 m grosime. 
Caracteristic acestei fîşii sînt numeroasele concreţiuni feru
ginoase (limonitice) ,care ating dimensiuni pînă la un m 
grosime. 

O altă apariţie de depoztite ale formaţiunii de Schela se 
găseşte pe stînga văii Drăgoeştilor, unde formează o fîşie 
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lungă de 60 Dl şi lată de 10 m, în care stratele sînt puternic 
tcctonizate. 

Apariţia cea mai estică a formaţiunii de Schela se află 
pe stînga văii Crasna, Ia fabrica de cherestea situată la 
nord est de localitatea Crasna, unde peste şisturile cuarţi
tice, sat.inate, verzui Şi granitele laminate ale seriei de Lai
nici-Păiuşi, se găseşte o gresie feldspatică de ci.ţloare roş
cată, peste care se dispun 4 m de şisturi negre micafere, 
care conţin numerose impresiuni de plante liasice bine con
servate ; urmează. o alternantă de cuarUte microconglome
ratice, cenuşii foarte dure, în bancuri sub 3 m grosime şi 
şisturi negre, dure, micafere, grezoase, în strate sub un m 
grosime. Stratele se prezintă aprnape vertical, fiind acoperite 
de depozitele sar.Dlaţjene trans„resive şi de nisipurile şi pie
trişurile unei terase pleistocene„ 

Vîrsta formaţiunii de Schela a fost mult discutată : Şte
fănescu (1890) şi Murgoci (1912) o consideră carboniferă, 
Nopcsa (1905) şi Manolescu (1933) o consideră liasică, Se
maka (1963) consider:i că formaţiunea de Schela rep-e7.intă 
„o s~rie comprehensivă car-e conţine depoziite ce aparţin 
carboniferului superior, permianului (inferior şi mediu?) şi 
liasi eului". Selllaka. Huică, Georgescu (11972). bazîmlu-se oe 
studilll a n•.lmeroase impresiuni de p1lante, ajung la conclu-
7ia că formaţiunea de Schela este de vîrstă cabonifer supe
rioar~ şi liasic inferioară. 

4. Jurasic superior-cretadc inferior 

Peste sernifite se dispun şisturi carbonatice cu hematit, 
groase de 2-3 m, care trec la calcare cristaEne a\be<12.PJ'·'. 
cu grosimi pînă la 100 m ; acestea suportă calcare cenuşii 

masive. Prin comparaţi0 cu depozite separa'!:P în platoul 
Mehedinţi care au fost datate paleontologic, depo?itele cal
caroase supoirtate de sernifite aparţin tithonic-n'eoco'.mianu
lui. 

5. Albian-vraconian (stratele de Nadanova) 

Cah:arel~ :masive suiportă transgresiv cakare şistoase, 

ce11uşiu-albicioase, în benzi centimetrice, alternind cu şisturi 
argilo'âs:e verzui negricioase, aşa cu:m se observă pe valea 
Dosului Scoabelor, la traversarea şoselei care uneşte locali_
tăţHe Schela şi Hîrjuleşti. La nord de Dobriţa, Mutihac (1964! 
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a găsit forma de Neohiboldtes List., fapt care l-a îndreptăţit 
să le compare cu stratele de Nadanova, atribuindu-le vîrsta 
albiliin-vraconiană. Grosimea depozitelor a1lbian-vraconiene 
nu depăşeşte 30 m. 

6. Turonlan-senonianul fWildilyscb) 

Stratele de Nadanova sînt depăşite transgresiv de gre
sii negricioase, microconglomeratice, cuarţite negru sau ce-
nuşii, argiile şistoase, depozite care prezinte. o evidentă stra
tificaţie încrucişată. in masa acestora au fost însedimentate 
blocuri mari de roci desprinse din ţărm, care uneori au pro
portii enorme, cum este situaţia în dealul Gornicelul -
Schela, format aproap2 în întregime dintr-un olistoiit de cal
car, desprins din calcarele tilhonic-neocomiene, situate la 
cîteva sute de m mai de nord. ln zona Schela depozitele de 
wirldflysch apar pe valea Podului lui Mihai şi pe valea Car-
tiului, unde prezintă puternice zone de zdrobire. Grosimea 
acestor depozite poate fi apreciată la 300 m. 

7. V olhynian-basarabian inferior 

Transgresiv pe granitul de Suşiţa şi pe cuarţitele for
maţiunii de Schela se dispun argile, marnocakare cu Ervi-
lia dissita dissita Eichw, şi Mohrensternia inflata Andrus., 
nisipuri cu ceriţi etc., dezvoltate în zona Valea Mare - Gor
nicel. Pe baza faunei determinate de Huică (1977) depozitele 
descrise au fost repartizate voJhynianului - basarabianului 
inferior. 

8. Basarabian superior-kersonian-oltenia (Stratele de 
Bumbeşti Jiu). 

Transgresiv pe formaţiunile mai vechi se observă nisi
puri, pietrişuri şi bofovănişuri, a căror arie de răspîndire este 
destul de mare: încep din valea Suşiţa Seacă, imediat la 
est de localitatea Suseni, dezvoltîndu-se puternic în localită
ţile Curpen, Beurani, Vlădoi, Hărăbor, Schela, Horezu, Rugi, 
Sîmbotin, Pajiştiile, Bumbeşti Jiu, Gornicelul, Sadu, Arşeni, 
Gămani, acoperind astfel o suprafaţă de peste 100 km2

• 

Vîrsta depozitelor descrise a comportat multe discuţii ; 
în urma analizării unor probe din intercalaţiile pelitice, s-a 
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ajuns Ia concluzia că acestea: aparţin basarabianului superi
or-kersonianului-oltei1ia-nului, alcătuind stratele de Bumbeşti 
Jiw (Huică, 1977). 

9. Cuaternarul 

Depozitele cuat'ernare sînt bihe reprezentate în regiune 
prin lehmuri de pantă, depozite deluvial-proluviale, depozi
te lateritice; conuri de dejecţie, aluviuni ale teraselor vechi 
şi depozite care formează şesurile aluviale a,le rîurilor. 

Tectonica· regiullti. 

Din punct de vedere tectonic se constată că şisturile 

cristaline afo seriei de Lainici-Păiuşi şi granito.idele de 
Suşiţa, împreună cu sernifitele (seria de Tulişa) şi cu depo-
zitele rnezozoice; fonnează o pînză de încălecare pe care 
Huică a numit-o (1963, 1964) „pînza de Schela"; această 

pînză încalecă depozitele form:atiunii de Schela pe o dis
tanţă de peste 10 km între văHe Schela şi Viez'Uroi'Ul Mare. 

Pentru a nu se naşte confuzii între „pînza de Schela" şi 
„formaţiunea de Schela", considerăm că este necesar să 

infocui.im.' denumirea de „pîrtza de Schelalj cu· aceea de „pîn
za de Schela-Viezuroiu", datorită marii dezvoltări pe care 
o, ar-e pînza între cele doU'ă· văi. 

Tectonica fo11matiunii de Schela este strîns legată de 
prezenţa pînzei de Schela-Viezurroi, pînză care s-a pus în 
fot la finele cretacicului. 

Pînza de ScheJa-Viczuroi, cu grosimi de 100-500 m, 
s~a' deplt1s8f din nord-vestul regiunii către sud-est, pe o 
distanţă de peste 10 km, alunecînd pe formaţiunea de Schela. 
1ncălecarea a generat importante deranjamente disjunctive 
şi plicative. La rîndbf ei, fb:r'maţiunea de Schela, intens tec
tonizată, s-a desprins ,parţial de pe fundament, alunecînd spre 
sud. 

ln cadml• formaţiunii• .de Schela s·au identificat cute o
rientat~ n·ordr est-sud vest, carte corespuhd la antidinaie· şi 
Sihclinâle nbr1t1ale sau deversate, în special în zona Schcla
Viezuroi. 
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ABSTRACT 

In lucr·are se descrie arealul formaţiunii de Schela din versantul 
sudic al MunWor Vulcan şi Pil!fîng (Carpaţii Meridionali Centrali), după 
datele obtinute rle autO!r în urma unei cartări foarte amânuntite ; de a
semenea se propune numele de „pînza de Schela - Viezuroi~ pentru se
ria de Lainici-Păiuşi, granitoidele de tip Suşita şi depozi~ele mezo.zoice 
care înca:ecă peste formaţiunea de Schela pe o distantă nord vest-sud 
f'st de peste 10 km, între looalităţile Schela şi Viezmoi. 
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