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5.   Rezumat raportului pentru proiectul: Studii de sintez  privind 

structura geologic i stratigrafia forma iunilor sedimentare, a Republicii 

Moldova, cu scopul extinderii bazei de substan e minerale utile autohtone 
 

În cadrul proiectului a fost elaborat  metodologia privind sistematizarea i generalizarea 

datelor geologice, geofizice i geochimice pentru teritoriul Republicii Moldova i regiunilor 

limitrofe. Aceasta const  în utilizarea aparatului GIS, pentru georiferen ierea materialelor 

geologice existente din arhivele Institutului i fondurile geologice. În baza analizei materialelor 

privind structura p ii marginale a scutului cristalin ucrainean a fost stabilit  compozi ia 

mineralogic  a rocilor cristaline i este eviden iat  varia ia acestora. În baza analizei datelor 

petrochimice a manifest rilor ultrametamorfismului, care au dus la formarea rocilor din 

fundamentul cristalin  s-a constatat c  aceasta a avut loc la adâncimea de cca 20-30 km; 

În baza analizei datelor privind specificul form rii cuverturii sedimentare a Platformei 

Moldovene ti a fost eviden iate specificul structurii tectonice a acesteia i a depresiunii 

Predobrogene. A fost apreciat poten ialul rocilor-surs  al forma iunelor Neoproterozoicului 

(membrul Kalius al Forma iunei de Nagoriany). În baza analizei datelor din arhivele geologice  

i a materialelor publicate a fost elaborat  o schem  de corelare a forma iunilor de vârst   

Neogen . Ce este important c  în aceasta sunt aduse la un numitor comun viziunile diferitor 

autori, care au lucrat pe diferite foi topografice i fiind corelat  cu scara geologic  interna ional . 

Aceasta are o mare importan  pentru elaborarea seturilor de h i geologice la nivel 

contemporan. 

 Au fost studiate forma iunile fundamentului cristalin din partea de nord-Est a Republicii 

Moldova elaborat  schema stratigrafic  pentru acestea; 

• A fost apreciat poten ialul rocilor surs i gradul de maturitate termic  al forma iunilor 

Neoproterozoice, cu estimarea acestora în calitate de roc  mam  pentru formarea z mintelor 

de hidrocarburi; 

• Au fost elaborat  schema stratigrafic  a forma iunilor Precambriene fiind corelat  cu 

regiunele limitrofe; 

• Au fost elaborat compendium privind stratigrafia sistemului Neogen i Cuaternar în baza 

lucr rilor de cartare geologic i sistematiz rii datelor de faun  fosil  de molu te, foraminifere i 

microvertebrate. 

Studiul rocilor cristaline în sec iunile sub iri ale variet ilor de roci din regiunea central  a 

bazinului r. Nistru . Interpretarea datelor geologice, geofizice i geochimice. 

În cadrul proiectului au fost elaborate metode privind utilizarea ra ional  a substan elor 

minerale utile autohtone i anume diatomite, bentonite, nisipuri lipicioase i alte roci silicioase 
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pentru perfectarea materialelor de construc ii. În baza cercet rilor efectuate au fost propuse 

pentru concurs proiectul de transfer tehnologic "Introducerea în industria de construc ii a 

tehnologiei necimentate pentru ob inerea silicalcitului cu duritate înalt , prin utilizarea 

materialelor natural extrase de pe teritoriul Republicii Moldova, precum i dezvoltarea unei linii 

tehnologice corespunz toare pentru expunerea produsului finit” Nr. Reg. 342. Au fost întreprinse 

lucr ri pentru profilaxia mecano-chimic  în procesul de activare a mineralelor naturale 

(tripolilor, diatomitelor, nisipurilor lipicioase, calcarelor, etc.). 

În urma cercet rilor efectuate a fost elaborat compendiu privind evolu ia geologic  a 

forma iunilor de v rst  neoproterozoic i perfec ionat  schema stratigrafic  a lor; precizate 

limitele ediacarianului (vendianului) r spândit pe teritoriul Republicii Moldova i structura 

paleoriftului Nistrului care separ  Platforma Moldoveneasc  de Scutul Cristalin Ucrainean. 

A fost redactat i preg tit  pentru tipar Schema stratigrafic  a Neogenului din teritoriul 

Republicii Moldova. În mdmoriul explicativ a Schemei… (257 pagini) au fost introduse 50 figuri 

(sec iuni geologioce, schi e) 


