
Nu se uită ușor

Minerale și roci

Colecții și colecționari



Scoarţa terestră este alcătuită dintr-o mare varietate de roci şi minerale, 
care au avut un rol esenţial în evoluţia civilizaţiei umane. În Epoca Pietrei, 
oamenii au prelucrat unelte din silex, obsidian şi granit, iar primii olari au folosit 
argila. La confecţionarea podoabelor erau întrebuinţate chihlimbarul, sticla 
vulcanică, agatul etc. Mult mai târziu a început prelucrarea metalelor: cuprul a 
fost primul metal extras dintr-un minereu(1), după care au urmat fierul şi aurul. 
La sfârşitul secolului al XVIII-lea, odată cu declanşarea Revoluţiei Industriale, 
oamenii au găsit tot mai multe întrebuinţări mineralelor. În prezent, industria 
modernă continuă să depindă în mare măsură de exploatarea bogăţiilor minerale 
ale Pământului. Alegerea tehnologiilor de extragere a mineralelor a devenit, însă, 
o problemă controversată. În “goana după aur”, firmele specializate utilizează 
adesea substanţe chimice periculoase (cianuri) pentru a extrage mineralele 
preţioase în mod rapid şi cât mai complet dintr-un zăcământ, neţinând seama de 
pericolul uriaş al contaminării mediului cu aceste substanţe foarte toxice.

Mineralogii definesc mineralele ca fiind substanţe naturale cu compoziţie 
chimică bine determinată, formate prin procese complexe petrecute în scoarţa 
terestră. Majoritatea mineralelor sunt substanţe solide cu structură cristalină, 
mai rar amorfă; foarte rare sunt mineralele lichide (de exemplu, mercurul).

Cristalele mineralelor sunt poliedre (au feţe, muchii şi colţuri) şi se formează 
printr-o creştere lentă, într-un mediu omogen şi izotrop. Frecvent însă, cele mai 
multe cristale poliedrice au forme compuse sau forme neregulate.

Cele peste 3.000 de minerale cunoscute în natură sunt sistematizate în 
clase, pe criteriul compoziţiei chimice, de la cele mai simple – elementele native 
(aur, cupru, sulf), până la cele mai complexe - silicaţii (granaţi, feldspaţi, mice).

Pentru a putea utiliza eficient mineralele este necesară cunoaşterea 
proprietăţilor caracteristice: culoare, habitus (forma cristalelor), greutate specifică, 
duritate, transparenţă, luciu, culoarea urmei, proprietăţi optice, reacţia cu acizii etc.

Rocile sunt alcătuite din unul sau mai multe minerale. Ele se formează în 
cadrul a trei procese petrogenetice fundamentale: magmatice, sedimentare şi 
metamorfice. Proprietăţile care definesc o rocă sunt compoziţia mineralogică şi 
structura petrografică (forma şi dimensiunea cristalelor din rocă, aranjamentul 
în spaţiu al acestora etc.).

(1) substanţă minerală din care se pot extrage unul sau mai multe minerale, importante din 
punct de vedere economic
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Earth’s crust is made up of a variety of rocks and minerals which had an 
essential part in the evolution of human civilization. In the Stone Age, people 
worked flint tools, obsidian and granite, and the first potters used the clay bar. 
The amber, volcanic glass, agate and others were use when making ornaments. 
Much later, working metal began: copper was the first metal extracted from an 
ore(1), and afterwards the iron and gold followed. At the end of the 18th century, 
with the onset of the Industrial Revolution, people found more utilities to 
minerals. At present, modern industry depends continuously on the exploitation 
of the Earth minerals. The choice of the technologies to extract minerals 
became, however, a controversial issue. “Rushing for gold”, specialized firms 
often use harmful chemicals (cyanids) to extract rapidly and completely precious 
minerals from a deposit, notwithstanding the huge danger of the environmental 
contamination with these very toxic substances. 

Mineralogists define minerals as natural substances with a well-defined 
chemical composition, formed by complex processes occurring in the crust. 
Most of the minerals are solid substances, with a crystalline structure, rarely 
amorphous; liquid minerals (e.g. mercury) are very rare. 

Mineral crystals are polyhedral (they have faces, edges and corners) and 
take a shape by a slow growth within a homogeneous and isotropic environment. 
But, frequently, most of the polyhedral crystals have complex or irregular shapes. 

The over 3,000 minerals known in nature are grouped in classes, on the 
base of the chemical composition, from the simplest – native elements (gold, 
copper, sulphur) – to the most complex - silicates (granite, feldspar, mica). 

In order to use efficiently the minerals, it is necessary the knowledge of 
the characteristic features: colour, habitus (form of the crystals), specific weight, 
hardness, transparency, gloss, imprint colour, optical properties, reaction with acids, 
etc. 

Rocks are made of one or several minerals. They form within three 
fundamental petrogenetic processes: magmatic, sedimentary and metamorphic. 
Properties which define a rock are the mineral composition and petrographic 
structure (shape and size of rock crystal, the arrangement in their area, etc.).

(1) Mineral substance from which one or more minerals, economically important, can be 
extracted



COLECŢIA DE GEOLOGIE
(minerale şi roci) 

ISTORIC
În anul 1834, la deschiderea Muzeului Naţional din 

Bucureşti, colecţia de geologie cuprindea 150 de minerale. În 1860, 
este primită o importantă donaţie de eşantioane mineralogice de 
la Muzeul de Zoologie din Torino şi Universitatea din Geneva. 
Aceasta cuprindea 600 exemplare “destul de rare şi foarte frumoase, 
de dimensiuni convenabile pentru un muzeu public”. Colecţiile au 
continuat să crească, astfel că în 1865, Carlo Ferreratti, directorul 
de atunci al muzeului, îşi informa ministrul că în colecţiunile 
muzeului se află 1.800 preparate mineralogice.

În anul 1867, la preluarea conducerii muzeului de către 
profesorul de geologie şi paleontologie Gregoriu Ştefănescu, 
inventarul colecţiilor mineralogice cuprindea 2.300 din totalul 
celor 4.205 piese aflate la acel moment în patrimoniul muzeului. 
Cum era de aşteptat, în perioada în care Gregoriu Ştefănescu a 
fost director al muzeului, colecţiile de minerale, roci şi fosile au 
continuat să se îmbogăţească.

La începutul secolului al XX–lea, Grigore Antipa (directorul 
muzeului în perioada 1893-1944) a făcut o serie de achiziţii de 
la firme specializate din Germania; printre altele, atunci au fost 
cumpărate frumoasele geode de ametist şi colecţia de geme. Aceasta 
din urmă prezintă publicului o mare varietate de minerale prelucrate 
(tăiate şi şlefuite) pentru a fi utilizate la confecţionarea bijuteriilor. 

O donaţie cu valoare ştiinţifică importantă este cea de 
minerale şi roci din Antarctica a geografului Gheorghe Neamu, 
intrată în patrimoniul muzeului în anul 1971.

Zece ani mai târziu, prin intermediul Ambasadei SUA la 
Bucureşti, a fost făcută o donaţie din partea Societăţii Mineralogilor 

din Portland. Această colecţie de silicaţi, deosebit de interesantă 
şi atractivă, cuprinde litofize (“ouă de trăsnet”), lemne silicifiate şi 
zeoliţi din statul Oregon.

În anul 1986, în colecţiile muzeului intră 270 eşantioane, 
majoritatea “flori de mină”, ca donaţie din partea ing. Nicolae 
Grigore. Între aceste piese se remarcă eşantioanele cu conţinut 
de aur nativ de la Roşia Montană, dar şi asociaţii de minerale 
caracteristice zăcămintelor de minereuri complexe (cupru, plumb, 
zinc) din ţara noastră, în special din regiunea Baia Mare.

O variată colecţie alcătuită din 160 de minerale şi roci din ţara 
noastră şi din străinătate a fost donată în anul 1999, de inginerul 
chimist Mihai Licurici.

Şi în ultimii ani colecţia de minerale şi roci şi-a mărit numărul 
de piese datorită unor donaţii făcute de elevi, studenţi şi alte 
persoane pasionate de minerale şi roci; de asemenea, de la târgurile 
de minerale şi bijuterii au fost achiziţionate spectaculoase “flori de 
mină” şi minerale fluorescente.

Cu ocazia expediţiilor în Bazinul Mediteranean (2005-
2012) la care au participat cercetătorii muzeului în colaborare cu 
Oceanic Club (Constanţa) au fost făcute, pe lângă colectări de 
faună terestră şi acvatică, şi colectări de minerale şi roci.

Eşantioanele reprezentative şi deosebite ca aspect (parțial 
prezentate în acest catalog) se găsesc în expoziţia permanentă, 
aşezate pe clase de minerale şi categorii de roci. Cea mai mare 
parte a colecţiei este conservată în depozite special  amenajate. 
În prezent, colecţia de minerale şi roci aflată în patrimoniul 
Muzeului Naţional de Istorie Naturală “Grigore Antipa”, numără 
peste 4.500 eşantioane, o parte dintre acestea cu valoare de “tezaur” 
(bunuri culturale de valoare excepţională).



MINERALE
Clasa elementelor native

Această clasă cuprinde toate elementele care 
apar în natură în stare nativă şi solidă.

În scoarţa terestră se găsesc cca. 33 elemente 
chimice sub formă nativă, aparţinând în 
special metalelor şi reprezentând aproximativ 
0,1% din greutatea scoarţei terestre. Aceste 
minerale prezintă proprietăţi specifice: bună 
conductibilitate electrică şi termică, indici de 
refracţie ridicaţi, luciu puternic, greutate specifică 
mare.

Aurul, unul dintre cele mai cunoscute 
minerale, este un metal preţios moale (duritate 
1,5-2,5), maleabil, de culoare “galben de aur”. 
Acesta se prezintă în natură sub cele mai diverse 
forme: foiţe, fire răsucite, dendrite arborescente. 
Cristalizează în sistemul cubic, dar în general 
se găseşte sub formă de pulbere fin diseminată 
în masa unor roci şi minerale. Aurul primar 
se formează din soluţii hidrotermale(1), unde 
apare însoţit de cuarţ. În urma dezagregării 
zăcămintelor aurifere şi prin transportarea 
fragmentelor de către ape, rezultă aurul secundar, 
aluvionar, dar şi alte minerale cu greutate specifică 
mare. Pentru creşterea durităţii, aurul se aliază cu 
argintul şi cuprul, iar culoarea sa galbenă variază 
în funcţie de conţinutul în argint şi cupru.

Pe teritoriul României mineritul aurului are 
o vechime de peste 2500 ani. Astăzi, aurul este 
principalul metal valutar şi monetar, dar continuă 
întrebuinţarea lui şi la confecţionarea de bijuterii.

(1) soluţii apoase fierbinţi şi mineralizate, provenite prin 
răcirea magmei

Aur nativ pe cuarţ, Roşia Montană, 
jud. Alba, don. ing. N. Grigore.
Dimensiuni: 9x6,5cm

Aur nativ pe cuarţ, jud. Maramureş.
Dimensiuni: 3,5x2,5cm



Un alt metal rar, dar mai puţin valoros decât 
aurul, este argintul. Are culoarea alb-argintie 
iar prin oxidare îşi pierde luciul, înnegrindu-
se. Cristalizează în sistemul cubic. De obicei îl 
găsim ca mase compacte sau dendrite în filoane 
hidrotermale. Se asociază cu sulfuri, cuarţ, fluorină 
etc. Este moale şi uşor de modelat, astfel că a fost 
utilizat din vremuri străvechi la confecţionarea 
podoabelor, tacâmurilor şi monedelor. 

Cuprul, numit şi aramă este un metal relativ 
abundent în scoarţa pământului. De culoare arămie, 
prin oxidare devine verde. Fiind un metal moale, 
la fel ca aurul şi argintul, cuprul a fost larg folosit, 
încă din mileniile V-III îHr, la confecţionarea de 
bijuterii, obiecte de uz casnic, monede. Mai târziu, 
cuprul a fost combinat cu staniul obţinându-se 
bronzul, un aliaj mai dur. Datorită bunei sale 
conductibilităţi termice şi electrice, cuprul este 
utilizat în industria electrotehnică, precum şi la 
fabricarea de ţevi, boilere, acoperişuri.

Considerată un metal preţios, platina 
cristalizează în sistemul cubic, însă frecvent se 
găseşte sub formă de granule slab rotunjite. Are 
culoarea alb-cenuşie şi luciu metalic. Conţine 
în cantităţi foarte mici fier, nichel, cupru, aur 
etc. Fiind rezistentă la atacul agenţilor fizici, este 
frecvent întâlnită în aluviuni. Se găseşte în Rusia 
(Munţii Ural), Africa de Sud, Australia, Canada, 
SUA, România, la Pianul de Sus, județul Alba. 
Este folosită la confecţionarea bijuteriilor.

De culoare galben strălucitor până la galben-
brun, sulful (= pucioasa) se prezintă sub formă 
de cristale rombice, cu luciu adamantin. Este un 
mineral moale şi are tendinţa să se spargă când 
este expus la căldură uşoară. Se formează în zona 
craterelor vulcanice şi a fumarolelor, precum şi a 
unor roci evaporitice, cum ar fi gipsul. Se utilizează 
în industria chimică, la fabricarea acidului 
sulfuric, a îngrăşămintelor şi insecticidelor.

Argint nativ, Pribram, Cehia.
Dimensiuni: 9x6cm

Cupru nativ, Lacul Superior, SUA.
Dimensiuni: 9x7,5cm

Cristale de sulf, Sicilia, Italia.
Dimensiuni: 22x18cm

Platină, Nijni Tagil, Siberia, Rusia, 
don. Anatole Demidoff, 1837.

Dimensiuni: 1x1cm



Clasa sulfurilor
În această clasă intră combinaţiile naturale 

ale sulfului cu diferite metale. Mineralele din 
această clasă sunt în număr mare, peste 100 
sulfuri. Au un rol deosebit în constituţia a 
numeroase zăcăminte de minereuri. Majoritatea 
sulfurilor se formează în profunzimea crustei 
terestre, în zăcăminte de origine hidrotermală, 
dar şi în roci sedimentare. Aceste minerale au 
următoarele proprietăţi: luciu metalic, bună 
conductibilitate electrică şi termică.

Cea mai răspândită sulfură în scoarţa 
pământului, pirita, este o sulfură de fier. Numele 
de pirită vine de la grecescul pyros -“foc”, deoarece 
scoate scântei când e lovită cu ciocanul. Culoarea 
este galben pal de alamă. De obicei formează 
cristale cubice, cu striaţiuni paralele pe feţe. În 
trecut, pirita era confundată cu aurul (dar este 
mult mai dură şi nu este maleabilă); de aceea i 
se spunea şi “aurul fraierilor”. Se întâlneşte în 
toate tipurile de roci, precum şi în zăcămintele de 
cărbuni.

O altă sulfură de fier este marcasita. Are 
culoarea galben de alamă cu nuanţe verzui 
sau cenuşii. Marcasita şi pirita sunt utilizate la 
fabricarea acidului sulfuric.

Blenda, numită şi sfalerit, este cel mai 
important minereu de zinc. Culoarea mineralului 
poate să varieze de la brun-gălbui pâna la negru, 
atunci când conţine impurităţi de fier. Cristalele 
transparente brune sau verzi pot fi prelucrate şi 
transformate în pietre de podoabă.

Pirită, Rodna, jud. Maramureş, 
don. ing. M. Licurici.
Dimensiuni: 7x5cm

Marcasită pe cuarţ, 
Siegen, Germania.
Dimensiuni: 11,5x10cm

Cristale de blendă pe 
cuarţ, Cavnic, jud. Maramureş.

Dimensiuni: 16,5x10cm

Blendă prelucrată, Yellowville, 
Arkansas, SUA.
Diametru: 3cm



Galena este cel mai important minereu 
de plumb. De culoare cenuşie, apare sub formă 
de cristale cubice, granule sau masă compactă. 
Procesul de extracţie a plumbului este foarte 
simplu, astfel că utilizarea lui s-a facut din cele 
mai vechi timpuri. Acum mai bine de 2000 de 
ani romanii întrebuinţau foarte mult plumbul 
în gospodărie, la confecţionarea veselei, a 
conductelor de apă şi a monedelor. În prezent 
utilizarea sa a scăzut din cauza toxicităţii sale.

Realgarul şi auripigmentul sunt două 
sulfuri de arseniu, care se întâlnesc adesea în 
parageneză(1), în zăcăminte hidrotermale (legate 
de magmatism) sau în izvoare termale actuale. 
Formează cristale prismatice, mase compacte, 
cruste şi eflorescenţe. Realgarul are culoarea 
roşu-portocaliu deschis şi conţine 70% arseniu. 
Auripigmentul are culoarea galben strălucitor sau 
galben-portocaliu. Sunt minerale fotosensibile 

– la o expunere prelungită la lumină se alterează, 
schimbându-şi culoarea.

Cinabrul este cel mai important minereu 
de mercur (conţine 78% mercur). Are culoarea 
roşie, uneori cu reflexe cenuşii de plumb. Apare 
frecvent ca granule diseminate, mase compacte 
sau eflorescenţe în zăcăminte hidrotermale de 
temperatură scăzută, unde este asociat frecvent cu 
stibina, pirita, realgarul. Omul preistoric a folosit 
în picturile sale rupestre cinabrul şi realgarul ca 
pigmenţi naturali.

(1) asociaţie de minerale rezultată în urma unui anumit 
proces geologic

Realgar, Baia Sprie, jud. Maramureş.
Dimensiuni: 10,5x9,5cm

Galenă cu fluorină, Freiberg, Germania.
Dimensiuni: 20,5x12,5cm

Auripigment, Moldova Nouă, 
jud. Caraş Severin.
Dimensiuni: 9x5,5cm

Cinabru, Kalikanski, Siberia, Rusia.
Dimensiuni: 4,5x4,5cm



Stibina, numită şi antimonit este principala 
sursă de stibiu (antimoniu), element chimic rar 
în scoarţa pământului. Stibina apare, de obicei, 
sub formă de cristale prismatice alungite, adesea 
dispuse radiar, cu aspect acicular şi striaţii 
verticale. Culoarea este gri-albăstruie, sau chiar 
neagră-cenuşie. Conţine uneori urme de aur, 
argint şi arseniu. Atunci când este masivă, poate 
fi confundată cu galena. Se găseşte în zăcăminte 
hidrotermale de temperatură joasă, în asociaţie 
cu alte minerale (cuarţ, cinabru, fluorină, calcit, 
baritină); apare şi ca produs de sublimare pe 
crăpături şi pe pereţii coşurilor vulcanice. Stibina 
de Baia Sprie este renumită pentru aspectul 
deosebit al cristalelor. Stibiul este un metal 
utilizat la creşterea rezistenţei aliajelor metalice, 
la baterii şi semiconductori.

Pirotina (sulfură de fier) formează cristale 
prismatice sau tabulare, scurte şi groase, dispuse 
adesea în rozete. Are culoarea galben de bronz 
cu reflexe brune şi luciu metalic. Expusă la 45º C, 
capătă culori în tonuri cenuşiu-gălbui, în tente 
verzui până la cenuşiu-gălbui-roşiatice. Apare în 
mai toate tipurile de zăcăminte în care au existat 
condiţii pentru formarea unor concentraţii 
importante de sulf. Prezintă proprietăţi 
magnetice.

Stibină aciculară, Baia Sprie, jud. Maramureş.
Dimensiuni: 22x17cm

Pirotină pe blendă, Herja, jud. Maramureş.
Dimensiuni: 18x15,5cm



Clasa oxizilor şi hidroxizilor 
Această clasă cuprinde combinaţiile 

naturale ale oxigenului şi grupării hidroxilice 
(OH) cu diferite metale şi nemetale. Reprezintă 
aproximativ 17% din greutatea scoarţei terestre. 
Sunt minerale care se concentrează în partea 
superioară a scoarţei terestre, acolo unde 
diferitele tipuri de roci pot ajunge în contact cu 
apa de infiltraţie şi cu gazele din atmosferă.

Hematitul (oxidul de fier) apare în culori 
variate, de la negru, gri, gri-argintiu, brun, 
brun-roşcat până la roşcat şi lasă o urmă roşu-
sângerie; numele provine din grecescul haima 
care înseamnă “sânge”. Cele mai multe roci de 
culoare roşie sau brună au în componenţa lor 
hematit. Culoarea unor minerale cum sunt 
granatul, spinelul sau rubinul se datorează, de 
asemenea hematitului. Se formează prin oxidare 
în toate tipurile de zăcăminte şi roci, apărând 
sub diverse forme: cristale tabulare, reniform, 
oolitic, stalactitic etc. Formele necristalizate de 
hematit pot fi transformări ale unui alt mineral 
cu conţinut de fier, limonitul, care a pierdut apa, 
probabil din cauza căldurii. Devine puternic 
magnetic când este încălzit. Hematitul este 
unul dintre principalele minereuri de fier. Tăiat 
şi şlefuit în forma “cabochon”(1), poate fi utilizat 
ca piatră de podoabă. Varietatea de hematit, care 
se prezintă în lamele subţiri, foarte strălucitoare, 
poartă numele de oligist.

(1) forma specifică în care este prelucrată o piatra 
preţioasă sau semipreţioasă, cu baza plată şi partea de sus 
rotunjită

Cristale de oligist pe cuarţ, 
Cumberland, Anglia.

Dimensiuni: 8x5cm

Hematit reniform, Cumberland, Anglia.
Dimensiuni: 43x40cm



Limonitul (oxid de fier hidratat) este un 
agregat mineral complex, format din goethit, 
hidroxizi de fier amorfi, minerale argiloase etc. 
Este foarte răspândit în natură, fiind cunoscut şi 
sub numele de “rugina pământului”. Se formează 
în zona de oxidare a zăcămintelor de sulfuri şi 
de fier. Îl întâlnim şi ca produs rezidual după 
alterarea unor roci carbonatice sau silicioase 
(laterite). În general, limonitul apare sub formă 
de cruste, stalactite, oolite, pisolite, mase 
pământoase în care se prezintă colorat gălbui-
brun sau cu nuanţe cenuşii-negricioase. Masele 
reniforme cu structură radiar fibroasă poartă 
numele de glaskopf.

Un oxid de fier care prezintă fenomenul de 
magnetism este magnetitul. Se întâlneşte sub 
formă de cristale octaedrice sau dodecaedrice, cu 
feţele striate, sau sub formă de mase granulare 
compacte. Are culoare neagră de fier, cu irizaţii 
albăstrui. Magnetismul acestui mineral a 
fost remarcat de chinezi în sec. XI îHr şi de 
naturalistul roman Pliniu cel Bătrân, care a 
sugerat că numele vine de la Magnes, numele 
unui păstor ale cărui cuie de fier de la încălţări 
s-au lipit de stâncile care conţineau acest mineral. 
Este unul dintre  minereurile  importante pentru 
obţinerea fierului.

Cristale de magnetit, Nijni 
Tagil, Ural, Rusia.
Dimensiuni: 10x8,5cm

Limonit cu glaskopf, Ghelari, 
jud. Hunedoara.

Dimensiuni: 15x14cm



Clasa halogenurilor
În această clasă intră combinaţiile naturale 

ale halogenilor (F, Cl, Br, I) cu diferite metale. 
Halogenurile sunt solubile în apă. Solubilitatea 
lor mare face ca cea mai mare cantitate de clor 
şi brom (aprox. 70-75%) şi aproximativ 90% din 
iod să se concentreze în Oceanul Planetar. Dintre 
halogenuri cea mai mare răspândire o au clorurile 
(NaCl, MgCl2 etc).

Fluorina (fluorură de calciu) este un mineral 
care prezintă fenomenul de fluorescenţă (emite 
lumină sub influenţa radiaţiilor ultraviolete). 
Apare frecvent sub formă de cristale cubice şi 
octaedrice, dar şi agregate granulare, cruste 
cristaline, mase compacte pământoase. Prezintă 
luciu sticlos, mat la unele varietăţi şi clivaj 
perfect. Are duritatea 4. Este bine cunoscută 
mai ales datorită spectrului larg de culori; pură 
este incoloră, iar variaţia de culori (alb-cenuşiu, 
galben, verde, verde-albăstrui, violet-albăstrui, 
roşu, roz, portocaliu, brun, negru) este dată 
de diverse impurităţi. Se formează în cantităţi 
importante prin procese hidrotermale, însoţind 
deseori mineralizaţiile de plumb, argint sau zinc. 
Apare de asemenea şi în unele roci sedimentare 
(calcare şi dolomite), precum şi în pegmatite şi 
alte roci eruptive. În România este prezentă ca 
mineral accesoriu pe diaclaze în rocile eruptive 
de vârstă permiană şi triasică din Dobrogea, în 
provincia magmatică neogenă Maramureş şi în 
alte regiuni.

Este întrebuinţată în industria siderurgică, 
chimică, ceramică, în metalurgie şi optică. 
Varietăţile clare, frumos colorate sunt folosite la 
confecţionarea unor obiecte de podoabă.

Cristale mari de fluorină, Durham, Anglia.
Dimensiuni: 33x30cm

Fluorină multicoloră, Macomb, SUA.
Dimensiuni: 8x7cm



Un mineral foarte cunoscut şi care face parte 
din clasa halogenurilor este halitul (clorura de 
sodiu) numit şi sare gemă sau sare de bucătărie. 
Sarea formează poliedre cubice, transparente şi 
incolore. Are duritatea 2,1-2,6 şi este casantă, 
având spărtură concoidală. Colorează flacăra în 
galben şi este higroscopică.

Mai frecvent apare în agregate microcristaline, 
colorate diferit datorită impurităţilor: argilă, 
bitum, oxizi de fier etc. Există şi sare de culoare 
albastră, cauzată de procese radioactive naturale. 
Se recunoaşte uşor prin gustul sărat, specific. 
Majoritatea depozitelor de sare sunt de origine 
sedimentară şi provin din concentrarea apelor 
marine, în condiţii de ariditate accentuată. 

În România, sarea se află localizată în 
formaţiuni sedimentare de vârstă miocenă, pe 
două aliniamente, unul exterior (din Bucovina 
până în Oltenia, la Ocnele Mari) iar altul interior 
arcului carpatic (Odorhei, Turda, Dej).

Esenţială în alimentaţie, sarea are multiple 
întrebuinţări şi în industria chimică.

Atacamitul este o clorură hidratată de cupru, 
a cărui denumire provine de la deşertul Atacama, 
din Chile. De culoare verde, apare frecvent în 
mase compacte reniforme sau în agregate radiare. 
Are clivaj perfect şi luciu sticlos; arde colorând 
flacăra în albastru. Se găseşte ca mineral secundar, 
format prin oxidarea minereurilor de cupru, fiind 
întâlnit împreună cu malachitul, cupritul, gipsul, 
limonitul.

Atacamit, Chile.
Dimensiuni: 9x8cm

Sare roşiatică, Munţii 
Salzkammergut, Austria.

Dimensiuni: 9x6cm

Cristale de sare, Ocna Sibiului, jud. 
Sibiu, don. ing. M. Licurici.

Dimensiuni: 17x8cm



Clasa carbonaţilor
Carbonaţii sunt săruri ale acidului carbonic 

(H2CO3). Sunt minerale larg răspândite în 
scoarţa terestră. Majoritatea sunt aproape 
incolori sau prezintă culori palide. Sunt solubili 
în apă, cu precădere în prezenţa CO2. Carbonaţii 
fac efervescenţă cu acidul clorhidric.

Carbonaţii au duritatea cuprinsă între 3 
şi 5, pe scara durităţii lui Mohs, de la 1 la 10. Se 
formează îndeosebi prin procese hidrotermale, 
dar şi prin procese de alteraţie şi depunere, în 
special în bazine marine.

Calcitul (carbonatul de calciu) este unul 
dintre cele mai răspândite minerale din scoarţa 
terestră. Numele provine din limba latină (calx, 
calcis = var). Aspectul cristalelor este foarte 
divers: romboedri obtuzi sau ascuţiţi, prisme 
tabulare sau alungite, scalenoedri etc. Apare, de 
asemenea fibros, lamelar, concreţionar, de culoare 
albă, gălbuie, roz (manganocalcit), gri, neagră sau 
bicolor (alb şi negru). Are duritatea 3. O varietate 
de calcit cu cristale anizotrope poliedrice 
transparente şi incolore poartă denumirea de 

“spat de Islanda”. 
Calcitul se întâlneşte în marne, ca 

ciment în unele gresii şi conglomerate. Intră, 
de asemenea, în alcătuirea părţii minerale a 
corpului unor organisme (alge, foraminifere, 
spongieri, celenterate, briozoare, anelide, moluşte, 
artropode, echinoderme etc.).

De obicei, calcitul se întâlneşte ca masă 
compactă microcristalină numit calcar sau 
piatră de var, formând uneori masive muntoase 
importante.

Calcit “orange”, Cumberland, Anglia.
Dimensiuni: 24x18cm

Spat de Islanda, Brad, jud. 
Hunedoara, don. ing. M. Licurici.
Dimensiuni: 15x15cm



O altă varietate de carbonat de calciu, care se 
prezintă într-o mare diversitate de forme şi culori 
este aragonitul. Acesta se formează în ultimele 
faze ale proceselor hidrotermale, la temperaturi 
foarte joase. Aragonitul intră şi în alcătuirea 
sidefului cochiliilor de moluşte, a perlelor, a 
scheletului coralilor actuali etc. Agregatul de 
cristale fibroase este utilizat ca piatră ornamentală.

Unul dintre cele mai frumoase minerale 
este considerat rodocrozitul, un carbonat de 
mangan. Denumirea mineralului este dată de 
culoarea sa trandafirie (din grec. rhodokhros). În 
general, rodocrozitul apare sub formă de cristale 
romboedrice, scalenoedrice, tabulare, prismatice. 
Agregatele sunt de obicei granulare, reniforme, 
sferoidale, cu structură radiară sau concentrică. 
Apare asociat cu sulfuri de cupru, argint şi plumb 
în filoane hidrotermale. Este o importantă sursă 
de mangan. Se foloseşte şi la confecţionarea unor 
obiecte decorative.

Malachitul şi azuritul sunt carbonaţi 
hidrataţi de cupru, minerale mai rar întâlnite 
în natură. De culoare verde şi respectiv albastră, 
apar aproape întotdeauna în parageneză în zonele 
de alterare ale zăcămintelor de cupru. Aceste 
minerale reprezintă o sursă de cupru (când 
conţin peste 50% cupru). Varietăţile frumoase 
se utilizează la confecţionarea podoabelor. Sub 
formă de pulbere se folosesc ca pigmenţi în 
pictură.

Aragonit, Eisenerz, Austria.
Dimensiuni: 24x16cm

Rodocrozit, rodonit şi cuarţ, 
Cavnic, jud. Maramureş.

Dimensiuni: 13x6cm

Rodocrozit şlefuit, Baia Mare, jud. 
Maramureş, don.ing. M. Licurici.
Dimensiuni: 10,5x7cm

Azurit cu malachit, Serkopol, Kazakhstan.
Dimensiuni: 16x9cm

Malachit, Nijni Tagil, Ural, Rusia.
Dimensiuni: 9x3,5cm, 2,5x1,5cm, 1x1cm



Clasa sulfaţilor
Mineralele din această clasă sunt săruri 

naturale ale acidului sulfuric. Sulfaţii aparţin 
cu predilecţie domeniului sedimentar şi 
formaţiunilor hidrotermale, prezenţa lor în rocile 
magmatice şi în cele metamorfice fiind rareori 
citată. Foarte multe minerale sunt specifice 
proceselor de precipitaţie chimică. Mineralele 
din această clasă sunt solubile în apă şi au duritate 
redusă.

Gipsul este un sulfat de calciu hidratat, care 
se prezintă de obicei tabular, mai rar prismatic sau 
acicular. Varietatea transparentă este incoloră dar 
apare uneori alb, cenuşiu, brun. Are duritatea 2 (se 
zgârie cu unghia) şi clivaj perfect. Prezintă luciu 
semisticlos sau sidefos. Poliedrele de gips formează 
adesea frumoase macle coadă de rândunică (două 
sau mai multe cristale îngemănate). Cristalele 
pot atinge dimensiuni foarte mari. Importante 
zăcăminte de gips s-au format, ca şi sarea, prin 
precipitare în bazine marine şi lacustre sărate, 
în primele faze ale procesului de evaporare. Îl 
întâlnim în România în formaţiunile terţiare din 
Transilvania, Carpaţii Orientali, Depresiunea 
Getică şi Platforma Moldovenească. Gipsul se 
formează şi în filoanele hidrotermale, legat de 
magmatismul neogen, ca mineral de gangă al 
unor sulfuri metalice din Carpaţii Orientali. Se 
utilizează în domeniul materialelor de construcţii.

În regiunile deşertice se formează o varietate 
de  gips numită trandafirul deşertului.

Gips, Sicilia, Italia.
Dimensiuni: 32x11cm

Gips “trandafirul deşertului”, 
Tunisia, don. ing. M. Licurici.

Dimensiuni: 9x8cm



Baritina (sulfat de bariu) este mineralul 
a cărui denumire vine de la cuvântul grecesc 
barys (= greu), referindu-se la greutatea specifică 
mare a acestui mineral (4,45 g/cm3). Se găseşte 
în mod obişnuit sub formă de cristale bine 
dezvoltate, prezentând un habitus tabular, cu 
luciu sticlos sau răşinos, uneori transparente 
ca apa. De multe ori însă sunt albe sau cenuşii 
din cauza impurităţilor (gaze, lichide) sau 
prezenţei carbonatului de calciu; oxidul de fier 
colorează baritina în roşu, hidroxizii de fier în 
galben sau brun, iar substanţele bituminoase în 
cenuşiu închis sau negru. Baritina se găseşte în 
zăcămintele hidrotermale ca mineral de gangă 
al unor mineralizaţii metalifere. Baritina este 
principalul minereu din care se extrage bariul. 
De asemenea, este importantă în fabricarea 
hârtiei şi a cauciucului. Baritina se mai utilizează 
în industria extractivă; având greutate specifică 
mare, intră în compoziţia noroiului de foraj.

Cristalele de calcantit (sulfat natural 
hidratat de cupru, piatră vânătă) sunt foarte rare 
în natură. Se formează în zonele de oxidare ale 
zăcămintelor de cupru din regiunile aride, unde 
apare sub formă de stalactite, precum şi reniform. 
De asemenea, îl găsim pe pereţii şi tavanul 
galeriilor de mină săpate în zăcăminte de cupru. 
Cristalele de calcantit sunt uşor de obţinut pe 
cale sintetică, din soluţie de sulfat de cupru, prin 
evaporare. Au culoare albastră.

Cristale mari de baritină, 
Cumberland, Anglia.
Dimensiuni: 17x6,5cm

Cristale de baritină pe filon de cuarţ, 
Baia Sprie, jud. Maramureş.
Dimensiuni: 23x18cm

Cristale de calcantit, jud. Maramureş, 
don. ing. M. Licurici.

Dimensiuni: 15x8,5cm



Clasa fosfaţilor
În natură mineralele acestei clase se găsesc în 

număr destul de mare. Majoritatea lor se formează 
în fazele finale ale proceselor magmatice.

Turcoaza sau peruzeaua (fosfat hidratat de  
cupru şi aluminiu) este un mineral semipreţios 
rar. Are culoarea albastră precum cerul până la 
verde, este poros şi cu luciu de ceară. Se găseşte 
în mase globulare sau cruste. Deseori are în 
componenţa sa fulgi strălucitori de pirită sau 
vinişoare de oxizi de culoare neagră. Apare 
în zonele aride, ca mineral de alterare din 
zăcamintele de cupru. Pentru culoarea sa unică, 
turcoaza era foarte apreciată atât de persani cât 
şi de amerindieni; aztecii o considerau piatră 
sfântă şi îşi împodobeau măştile rituale cu ea, 
iar vechii egipteni o foloseau pentru amulete pe 
care sculptau scarabei sacri. Turcoazele de cea 
mai bună calitate provin din Iran, de unde se 
exploatează de peste 4.000 ani.

Vivianitul (fosfat de fier hidratat) se 
prezintă sub formă de cristale tabulare, colorate, 
dar şi cristale fibroase, incolore. Expus în aer, prin 
oxidare se colorează în albastru închis. Expunerea 
prelungită la lumină face ca acest mineral să 
devină negru şi complet opac. Se formează prin 
precipitare din soluţii, prin reacţia fosforului 
organic cu fierul din mediul în care se dezvoltă.

Turcoază, Nisapur, Iran.
Dimensiuni: 8x6,5cm, 3,5x2,5cm

Cristale de vivianit, Nistru, jud. Maramureş.
Dimensiuni: 9x4cm



Clasa silicaţilor 
Este cea mai importantă clasă de minerale, 

deoarece silicaţii reprezintă aproximativ 80% 
din greutatea scoarţei terestre. Este clasa cu cel 
mai mare număr de specii minerale (peste 25% 
din total). Multe minerale din această clasă 
sunt transparente şi dure, utilizate ca pietre de 
podoabă.

Muscovitul şi biotitul sunt doi silicaţi 
din grupa micelor. Muscovitul (mica albă) are 
numele derivat de la “sticla Moscovei” şi se referă 
la foi groase de mică, incolore, transparente, care 
puteau înlocui geamul în Rusia. Biotitul (mica 
neagră) are numele derivat de la naturalistul 
francez J. B. Biot. Aceste minerale au cristale 
cu habitus foios, cu clivaj perfect, fiind uşor de 
despicat în foiţe subţiri şi elastice. Micele sunt 
slab conducătoare de căldură şi electricitate şi, 
astfel, sunt folosite ca un izolator pentru diverse 
produse electrice şi semiconductori.

Zeoliţii sunt silicaţi hidrataţi de aluminiu, 
sodiu, potasiu, calciu, magneziu etc., cu o 
structură complexă (ex. clinoptilolit, natrolit, 
thomsonit, chabasit, stilbit). Prin încălzire, apa 
poate fi eliminată şi apoi recuperată prin expunere 
la aer umed, fără ca structura lor cristalină să fie 
distrusă. Au habitus fibros, acicular, prismatic 
sau de cuburi complexe. Zeoliţii sunt incolori 
sau de culoare albă, galbenă sau roz. Se folosesc 
la dedurizarea apei şi în scop de catalizatori 
industriali.

Biotit, 
Mănăileasa, Munţii Lotrului.

Dimensiuni: 13x9cm

Stilbit, Milwaukie, Oregon, SUA.
Dimensiuni: 6x3,5cm

Clinoptilolit în geodă, 
Madras, Oregon, SUA.

Dimensiuni: 6x5cm

Muscovit, Banat.
Dimensiuni: 31x29cm

Cristal de calcit pe natrolit, 
Springfield, Oregon, SUA.
Dimensiuni: 5x4cm

Thomsonit, chabasit, stilbit, 
Goble, Oregon, SUA.
Dimensiuni: 6x3cm



Feldspaţii reprezintă un grup important de 
silicaţi care participă la alcătuirea scoarţei terestre. 
Amazonitul numit şi piatra amazoanelor este un 
feldspat potasic, de culoare verde sau albăstruie. 
Coloritul apare neuniform, fiind mai intens la 
periferia cristalelor sau uneori cu extinderi în 
interior sub formă de dungi, mici lentile sau pete 
cu forme neregulate. Amulete confecţionate din 
amazonit sunt cunoscute încă din Egiptul Antic.

Labradoritul face parte din grupa 
feldspaţilor plagioclazi. Frecvent se prezintă 
în mase granulare. Este incolor sau colorat alb, 
galben, verde sau, mai rar roz, până la roşcat. În 
Mexic au fost descoperite varietăţi transparente. 
Şlefuit pe suprafeţe plane, capătă reflexii roşietice, 
verzi şi albastre, motiv pentru care se foloseşte 
ca piatră ornamentală şi la confecţionarea unor 
obiecte de podoabă sau decorative (pandantive, 
broşe, scrumiere, tabachere etc.). 

Ortoza face parte din grupul feldspaţilor 
potasici. Denumirea mineralului vine de la 
cuvântul grecesc orthos (= drept), cu referire la 
unghiul de clivaj care este de 90º. Prezintă cristale 
prismatice, tabulare sau apare în mase compacte. 
Poate fi incoloră, albă sau roză.

Cristale mari de amazonit, Pikes 
Peak, Colorado, SUA.
Dimensiuni: 19x15cm

Ortoză şlefuită, râul Kargone, Rusia.
Dimensiuni: 9,5x7cm

Labradorit lustruit, Ins. St. Paul, Canada.
Dimensiuni: 12x12cm



Rodonitul este un silicat de mangan, calciu, 
magneziu şi fier. Denumirea mineralului vine de 
la grecescul rhodon (= trandafir). Apare frecvent 
ca mase granulare compacte, de culoare roz 
sau roşu carneol cu nuanţe cenuşii. Varietăţile 
transparente şi translucide de rodonit sunt folosite 
la confecţionarea podoabelor, iar rodonitul masiv 
este utilizat ca piatră ornamentală.

Turmalina este un silicat a cărui denumire 
vine de la cuvântul turamali, care în limba 
singaleză (Sri Lanka) înseamnă strălucitor. 
Cristalele sunt prismatice, uneori foarte alungite, 
cu striaţii pe feţele de prismă. Este divers colorată: 
verde, galben, brun, roşu, negru, albastru, violet 
etc. Din Brazilia provine varietatea pepene verde 
(cristale cu miezul roz şi înveliş verde).

Granatul este un mineral a cărui denumire 
vine din latină (granum = grăunte, granulă). 
Se prezintă în mai multe varietăţi, printre 
care: almandinul, de culoare roşu-purpuriu 
şi grossularul, galben-auriu. Cristalele mari, 
transparente şi frumos colorate sunt folosite ca 
pietre semipreţioase.

Vezuvianul este un silicat complex de 
aluminiu, magneziu şi calciu, a cărui denumire 
provine de la vulcanul Vezuviu din sudul Italiei, 
unde a fost descoperit pentru prima dată. Prezintă 
cristale prismatice scurte de culoare brună, oliv, 
verde, galbenă sau roşie cu nuanţe albăstrui.

Turmalină în şist cloritos, Zillertal, Austria.
Dimensiuni: 7x6,5cm

Turmalină prelucrată, Brazilia.
Dimensiuni: 3x2,5cm, diametru 3cmGranat var. grossular, Dognecea, 

jud. Caraş Severin.
Dimensiuni: 6x6cm Cristal mare de granat var. 

almandin, Austria.
Dimensiuni: 5,5x5cm

Rodonit, Franklin, New Jersey, SUA.
Dimensiuni: 9,5x3cm

Vezuvian pe clorit, Zlatoust, Rusia.
Dimensiuni: 6x6cm



Clinoclorul este un hidrosilicat de aluminiu, 
magneziu şi fier. Denumirea mineralului vine 
de la grecescul klino (= înclinare), care se referă 
la sistemul de cristalizare monoclinic, şi khloros 
(= verde). Culoarea este variabilă: verde de 
iarbă, verde cu nuanţe gălbui, cenuşiu-albăstrui, 
mai rar albicios cu nuanţe roz-violet (varietatea 
kociubeit). Cristalele pot fi tabulare sau lamelare, 
mai frecvent apărând în agregate solzoase. 

Serpentina este un filosilicat magnezian, 
în stare pură. Cristalele foioase au culoarea oliv-
cenuşie şi sunt opace. Denumirea mineralului 
provine din latinescul serpens (= şarpe). 

Nefritul, al cărui nume vine din grecescul 
nephros (= rinichi) a fost considerat  în trecut drept  
jad.  Este un hidrosilicat de calciu, magneziu şi 
fier. Culoarea sa verde este datorată urmelor de 
crom, nichel, mangan. Datorită rezistenţei sale, 
a fost folosit iniţial la confecţionarea uneltelor 
iar mai târziu a obiectelor decorative. Depozite 
importante se găsesc în Noua Zeelandă, unde 
maorii l-au extras înainte de sosirea europenilor.

Clinoclor var. kociubeit, 
Bilimbaevsk, Perm, Rusia.

Dimensiuni: 7x5,5cm

Serpentină, Dognecea, Banat.
Dimensiuni: 8x5cm

Placă mare de nefrit lustruit.
Dimensiuni: 64x40cm

Nefrit lustruit, Noua Zeelandă.
Dimensiuni: 3,5x3cm, 8x6cm



Unele minerale care întrunesc o serie de 
calităţi  (culoare deosebită, transparenţă, puritate, 
duritate mare, raritate) sunt socotite pietre 
preţioase (diamantul, rubinul, safirul şi smaraldul) 
şi semipreţioase sau pietre fine (ametistul, opalul, 
citrinul etc.) şi poartă denumirea de geme. Acestea, 
prelucrate (tăiate şi şlefuite) sunt utilizate la 
confecţionarea bijuteriilor.

Acvamarinul este una dintre cele mai 
cunoscute geme, o varietate de beril (silicat de 
aluminiu şi beriliu) de culoare verde-marin sau 
albastră, uneori galbenă. Denumirea lui provine 
de la culoarea albastră ca apa mării. Cele mai 
importante zăcăminte de acvamarin se găsesc 
în Brazilia, precum şi în Rusia (Siberia şi Munţii 
Ural). În prima jumătate a secolului al II-lea, din 
acvamarin au fost prelucrate primele lentile de 
ochelari. 

Morganitul este o altă varietate de beril, rară, 
de culoare roz. Se extrage din Brazilia, Mozambic 
şi Madagascar.

Cristale mari de beril, Borisovskaia, 
Munţii Ural, Rusia.

Dimensiuni: 10x2,5cm

Acvamarin, Brazilia.
Dimensiuni: 5,5x4cm, 3x2cm

Cristale de morganit, Spitzkopil, 
Deşertul Namib.

Dimensiuni: 8,5x4,5cm



Smaraldul reprezintă varietatea verde şi 
transparentă de beril. Culoarea este dată de 
incluziuni de săruri de crom, fin dispersate. În 
greaca veche smaragdos  înseamnă piatră preţioasă 
verde, iar în limba persană are semnificaţia de 
inimă de piatră. Geneza acestui mineral este 
legată de filoane de pegmatite (roci magmatice) 
ce străbat şisturi argiloase şi roci calcaroase.

Cele mai importante zăcăminte de smarald 
se găsesc în Columbia, Brazilia (Minas Gerais) şi 
Rusia (Siberia, Munţii Ural). În Antichitate erau 
renumite minele de smarald de la Asuan (Egipt), 
de unde proveneau şi vestitele smaralde ale 
Cleopatrei. În prezent, smaraldele se pot produce 
şi pe cale artificială.

Safirul este varietatea albastră de corindon 
(oxid de aluminiu). Se poate deosebi uşor de alte 
minerale, datorită faptului că îşi pierde strălucirea 
în lumină artificială, iar în lumină naturală, 
datorită reflexiei, îşi schimbă deseori nuanţa prin 
rotirea pietrei. Safire de culoare albastru ca cerul 
au fost descoperite în Kampuchia, Birmania, Sri 
Lanka.

Cristale de smarald în micaşist, 
Takovaia, Ural, Rusia.
Dimensiuni: 12x8cm, 2x1,5cm

Safire prelucrate, Australia.
Diametru: 3,5cm, 2,5cm



Aproximativ 12% din greutatea scoarţei 
terestre revine oxizilor de siliciu, în special 
cuarţului. Cuarţul reprezintă varietatea 
cristalizată de silice, cu duritatea destul de ridicată 
(7 pe scara Mohs). Prezintă luciu sticlos, gras în 
spărtură şi are o transparenţă deosebită, care îl 
face apreciat în optică şi în producerea de bijuterii. 
Cuarțul prezintă proprietăți piezoelectrice, cu 
aplicații în industria electronică.

Denumirea de cuarţ (= cremene) este 
atribuită unui întreg grup de minerale, a căror 
compoziţie de bază este identică dioxidului de 
siliciu sau apropiată acestuia: SiO2, SiO2 .n H2O. 
Cristalele bine formate se prezintă ca prisme 
hexagonale, având la capete piramide hexagonale.

Cuarţul este constituentul principal 
al multor roci magmatice (granite, porfire 
cuarţifere, pegmatite etc.), roci metamorfice 
(cuarţite, micaşisturi, gnaise) şi sedimentare (în 
mod deosebit gresii).

Grecii îi spuneau krystalos (= gheaţă), fiind 
convinşi că ar fi fost produs de un ger năprasnic. 
Denumirea aceasta i-a fost dată şi datorită 
conductibilităţii sale termice reduse. Vechii greci 
şi romanii confecţionau sfere de cuarţ pentru ca 
patricienii sa-şi poată răcori mâinile în anotimpul 
cald.

Cuarţul apare într-o multitudine de varietăţi, 
în funcţie de culorile pe care le are şi care sunt 
datorate incluziunilor.

Cuarţul fumuriu este o varietate de cuarţ 
brun-deschis, gri-brun, brun, negru-brun 
sau negru (morionul). Culoarea este dată de 
impurităţi (aluminiu, litiu, sodiu etc.) sau de 
radioactivitatea naturală. Este utilizat în bijuterie.

Cristale mari de cuarţ, La Gardette, Franţa.
Dimensiuni: 31x28cm

Cuarţ, Baia 
Sprie, jud. 
Maramureş, 
don. ing. M. Licurici.
Dimensiuni: 19x10cm

Cuarţ fumuriu, Mias, Munţii Ural, Rusia.
Dimensiuni: 13x11cm



Citrinul este varietatea de culoare galbenă, 
galben-brun, galben-lămâie, galben-portocaliu a 
cuarţului. Este un mineral care apare foarte rar în 
natură. Brazilia este o sursă importantă de citrin. 
Încă din Evul Mediu, citrinul a fost obţinut pe 
cale artificială prin încălzirea ametistului.

Cuarţul roz este folosit ca piatră preţioasă 
din cele mai vechi timpuri.

Cuarţurile chatoiante sunt varietăţi de 
cuarţ care conţin incluziunile altor minerale 
(tremolit, goethit, limonit, rutil etc.) şi care au 
culori şi luciu specific, asemănător cu “apele” 
făcute de mătase. Din această categorie fac parte 
varietăţile ochi de tigru (galben-auriu sau brun-
auriu), ochi de şoim (albastru-verde sau albastru-
cenuşiu) şi ochi de pisică (cenuşiu sau verzui). Din 
aceste varietăţi se confecţionau talismane.

Citrin, Goyas, Brazilia.
Dimensiuni: 
4,5x3cm, 9x3,5cm

Cuarţ roz, Black Hills, SUA.
Dimensiuni: 9x8,5cm

Sferă din cuarţ roz.
Diametru: 12cm

Cuarţ „ochi de 
şoim”, Orange River, 
Africa de Sud.
Dimensiuni: 
8x7cm, 3,5x2cm

Cuarţ „ochi de pisică”, 
Bavaria, Germania.
Dimensiuni: 6x5cm, 3x2cm

Cuarţ „ochi de tigru”, 
Georgetown, Africa de Sud.

Dimensiuni: 10x3,5cm



Ametistul este una dintre cele  mai frumoase 
varietăţi de cuarţ. Culoarea violetă se datorează 
efectului combinat al prezenţei în structura sa 
cristalină a oxidului feric  (Fe2O3) şi oxidului de 
aluminiu (Al2O3), precum şi al unei expuneri 
radioactive naturale, intervenită în momentul 
creşterii cristalelor. Intensitatea culorii 
ametistelor, ca şi mărimea cristalelor diferă de 
la un zăcământ la altul, în funcţie de condiţiile 
locale în care s-au format.

Pentru culoarea sa, destul de rar întâlnită în 
natură, ca şi pentru duritatea sa relativ ridicată 
(7 pe scara Mohs), ametistul a servit din timpuri 
străvechi ca piatră de podoabă. În Antichitate, 
grecii numeau acestă piatră amethystos 
(= împotriva beţiei), fiind ferm convinşi că ar avea 
o astfel de virtute.

Geodele, numite şi druze, sunt cavităţi 
sau fisuri în roci, ai căror pereţi sunt tapetaţi cu 
cristalele unor minerale: cuarţ hialin, ametist, 
cuarţ fumuriu, morion, citrin, asociate uneori cu 
marcasită, calcit, hematit, siderit, zeoliţi etc.

Geodele de cuarţ iau naştere prin depunerea 
centripetă (de la margine spre centru) a dioxidului 
de siliciu provenit din soluţii hidrotermale de 
temperatură relativ joasă. În general, primele 
straturi depuse sunt adesea constituite din 
calcedonie, o varietate microcristalină de cuarţ.

Geodă de cuarţ cu chabasit, Idar-
Oberstein, Germania.
Dimensiuni: 25x23cm

Geodă de cuarţ, Brazilia.
Dimensiuni: 4x3cm

Geodă de ametist, America de Sud.
Dimensiuni: 42x40cm



Aşa numitele “flori de mină” sunt eşantioane 
de minerale recoltate din exploatările miniere 
subterane. Pot fi monominerale sau formate 
dintr-o asociaţie de cristale de minerale, având 
calităţi estetice deosebite legate de culoarea, 
forma şi dimensiunea cristalelor, concreşteri de 
cristale etc.

“Florile de mină” s-au format din soluţii 
apoase fierbinţi, bogat mineralizate, care au 
circulat pe fracturi în cadrul unor roci magmatice. 
Prin răcire treptată, din aceste soluţii au cristalizat 
mineralele componente.

În ţara noastră sunt renumite eşantioanele 
de flori de mină din regiunea Baia Mare. Acestea 
reprezintă atractive asociaţii de cuarţ, baritină, 
gips, calcit şi sulfuri metalice (pirită, calcopirită, 
marcasită, galenă, blendă, stibină etc.).

Calcit, calcopirită, cuarţ, Cavnic, jud. 
Maramureş, don. ing. M. Licurici.
Dimensiuni: 15x12cm

Calcit pe blendă şi galenă, 
Cavnic, jud. Maramureş.

Dimensiuni: 21x21cm

Cuarţ cu realgar, Baia Sprie, jud. 
Maramureş, don. ing. M. Licurici.
Dimensiuni: 12x12cm

Cuarţ şi calcopirită pe filon 
complex, Cavnic, jud. Maramureş.

Dimensiuni: 18x11cm



Calcedonia este o varietate microcristalină 
de cuarţ de culoare albă, gri sau albastru-gri, cu 
luciu sticlos, gras sau mat. Numele mineralului 
este dat după oraşul antic grecesc Khalkedon, din 
Bithynia, Asia Mică. Apare sub formă de agregate 
nodulare şi cruste. În funcţie de structură, 
textură şi coloraţie, se cunosc mai multe varietăţi 
de calcedonie. Calcedonia nicheliferă este o 
varietate verde ca mărul şi translucidă, care poartă 
numele de crisopraz. Din crisopraz, grecii şi 
romanii confecţionau broşe, coliere şi inele. Mai 
târziu a fost utilizat pentru decorarea interiorului 
bisericilor şi catedralelor.

Opalul este o silice amorfă (gel), a cărui 
denumire provine de la cuvântul sanscrit upala 
care înseamnă piatră preţioasă. Prezintă irizaţii în 
diferite culori, care se datorează fisurilor rezultate 
din contracţia gelului prin uscare. Opalul de foc  
prezintă jocuri de culoare, după modul în care 
cade lumina pe suprafaţa sa, variind de la roşu 
intens la portocaliu. Cel mai rar şi valoros este 
opalul ”negru,” care se exploatează din Australia 
şi Mexic.

În cazul lemnelor pietrificate sau opalizate, 
ţesutul lemnos al copacilor a fost înlocuit de silice 
amorfă (gel).

Lemn de stejar pietrificat, 
Stinkingwater, Oregon, SUA.

Dimensiuni: 23x16,5cm

Lemn pietrificat, Sweet 
Home, Oregon, SUA.

Dimensiuni: 10,5x8cm

Lemn de chiparos 
pietrificat, Snake River, Oregon, SUA.

Dimensiuni: 18x13,5cm

Lemn de sicomor pietrificat, 
Burns, Oregon, SUA.

Dimensiuni: 8x8cm

Fragment de ramură 
pietrificată, Oregon, SUA.

Dimensiuni: 9x3,5cm

Calcedonie albastră de Trestia, România.
Dimensiuni: 9x6cm

Crisopraz, Zaklowice 
Slaskie, Polonia.
Dimensiuni: 
25x18cm

Opal de foc, Mexic.
Diametru: 2cm

Opal “negru”, Australia.
Dimensiuni: 3x2cm

Opal nobil, Barce 
River, Queensland, 
Australia.
Dimensiuni: 5x4cm, 
diametru 4cm



Onixul şi agatul sunt varietăţi de calcedonie 
colorată, cu structură rubanată (cu benzi).

Denumirea de agat vine de la numele purtat 
în vechime de râul Dirillo din Sicilia, Achates, 
din albia căruia provenea o bună parte din agatele 
cunoscute în Antichitate. Agatul se prezintă 
în benzi succesive, fine, adesea concentrice, 
neregulate, colorate diferit, mai mult sau mai 
puţin transparente. Apare sub formă de noduli 
sau filoane în unele roci vulcanice şi uneori în 
albia râurilor, unde a fost transportat de ape de 
la locul formării. A luat naştere prin precipitarea 
soluţiilor de acid silicic provenit din rocile 
înconjurătoare în cavităţile produse de gaze în 
lava vulcanică solidificată. Coloraţia diferită a 
stratelor şi benzilor sale se datorează impurităţilor 
(compuşi ai fierului, aluminiului şi manganului), 
care au intervenit în diferite stadii de formare. 
Datorită rezistenţei şi aspectului plăcut, agatul 
este larg folosit pentru confecţionarea unor 
obiecte decorative şi de podoabă. Agatele mai 
poroase pot fi colorate artificial. În România 
apare sporadic.

Onixul prezintă dungi dispuse paralel şi 
colorate alternativ alb-negru, uneori brun-alb-
negru. Este folosit ca piatră semipreţioasă pentru 
bijuterii şi podoabe, îndeosebi la confecţionarea 
cameelor.

Jaspul este alcătuit din calcedonie, uneori 
din opal, cu structură compact-masivă, pigmentat 
de oxizi de fier, care îi imprimă un colorit variat: 
roşu, galben, brun, gri, verde, negru.

Felie mare 
de agat, 

Mongolia.
Dimensiuni: 42x21cm

Onix lustruit, Chamonix, Franţa.
Dimensiuni: 10x4cm

Jaspuri lustruite, Orsk, 
Orenburg, Rusia.
Dimensiuni: 4x4cm



Litofizele apar în roci vulcanice (în 
formaţiuni riolit-perlitice), sub forma unor noduli, 
adesea cu diametrul de 5-12 cm. Au interiorul 
în formă stelată, umplut cu calcedonie, uneori 
colorată. După o frumoasă legendă a indienilor 
nord-americani, litofizele sunt cunoscute sub 
denumirea de “ouă de trăsnet”. 

Se formează într-o cavitate rezultată în 
urma eliberării gazelor din lava riolitică şi care 
a fost umplută cu acid silicic (H2SiO3) provenit 
din descompunerea şi dizolvarea perlitelor 
înconjurătoare de către soluţiile apoase fierbinţi. 
Ulterior, prin pierderea apei conţinute, acidul 
silicic s-a transformat în silice (SiO2) care s-a depus 
treptat sub formă de calcedonie. Depunerea a avut 
loc centripet. Incluziunile minerale, antrenate de 
acidul silicic au făcut ca adesea litofizele să aibă 
acelaşi aspect ca şi binecunoscutele agate. Forma 
stelată a cavităţii interioare a litofizelor este 
rezultatul presiunii gazelor care căutau să scape 
înainte de solidificarea completă a concreţiunii 
sferoidale respective.

Litofize se găsesc în SUA, în special în 
statele Oregon (ca cele expuse în muzeu), Nevada, 
Idaho, Arizona, Colorado şi New Mexico, dar şi 
în Mexic, Australia, Germania, Franţa, Polonia şi 
România, în Munţii Apuseni.

Litofize, Oregon, SUA.
Dimensiuni: 6x5,5cm, 
6,5x5,5cm, 5,5x4cm, 8x4,5



Mineralele fluorescente
Sunt acele minerale care emit lumină atunci 

când sunt activate de radiaţii ultraviolete sau alte 
surse de energie. Denumirea de “fluorescenţă” 
vine de la fluorină, pentru că fenomenul a fost 
observat pentru prima dată la acest mineral.

Fluorescenţa este un fenomen care se observă 
în întuneric; el apare şi durează atâta timp cât 
ţine cauza care l-a provocat. Explicaţia acestui 
fenomen este următoarea: anumiţi electroni ai 
substanţei minerale absorb energia de la sursă 
(lampa cu UV) după care trec pe nivele energetice 
mai joase emiţând o lumină în culori diferite, în 
funcţie de compoziţia chimică a mineralului.

Această proprietate poate ajuta la 
determinarea unor minerale, însă această metodă 
nu este considerată caracteristică, deoarece se 
întâlnesc numeroase varietăţi ale mineralelor 
fluorescente care nu reacţionează la radiaţii UV.

Un rol însemnat în existenţa fluorescenţei 
unui mineral îl au impurităţile; acelaşi mineral, 
în zăcăminte diferite, poate avea culori de 
fluorescenţă diferite sau poate să nu prezinte 
fluorescenţă.

Între mineralele cu această proprietate se 
numără fluorina (care emite lumină violetă), 
manganocalcitul (care emite în nuanţe de roz), 
willemitul (verde), baritina (alb), celestina (alb) 
etc.

Willemit (1a, 1b), Rubin in zoizit 
(2a, 2b), Calcit (3a, 3b), Celestina 

(4a, 4b), Fluorina (5a, 5b)

1a

1b

5a 5b

2a 2b

3a

3b
4a

4b



Meteoriţii
Sunt fragmente de corpuri cosmice (comete 

şi asteroizi) căzute pe suprafaţa Pământului.  
Mare parte din meteoriţii găsiţi pe Pământ sunt 
resturi din centura de asteroizi a sistemului 
nostru solar. Majoritatea meteoriţilor care intră 
în atmosfera Pământului ard (se consumă) din 
cauza frecării cu aerul. 

Există trei categorii de meteoriţi: 1. 
litici - alcătuiţi mai ales din silicaţi; sunt cei 
mai numeroşi; 2. feroşi (sideritici) - alcătuiţi 
preponderent din fier şi nichel; 3. micşti ( fero-
litici) - care conţin fier, nichel şi silicaţi.

Cei mai cunoscuti meteoriţi găsiţi pe 
teritoriul ţării noastre sunt: meteoritul de la 
Mociu de lângă Cluj (1882) care cântăreşte 35,7 
kg (se află la Universitatea Babeş-Bolyai-Cluj) şi 
cel de la Tăuţi, de lângă Arad (1937), 21 kg (un 
fragment se află la Muzeul Ţării Crişurilor - 
Oradea).

Tectitele
Sunt fragmente de sticlă naturală, denumite 

astfel de la grecescul tektos = topit, care au în 
compoziţie izotopi radioactivi ce nu se întâlnesc 
în nici una dintre rocile terestre. Apar la locul de 
impact al unui meteorit cu suprafaţa Pământului. 
Pot fi de culoare verde, maro-verde, negru-
verde, verde-oliv, negru, uneori galben, alb, rar 
multicolor, de la transparent la opac şi cântăresc 
de la câteva grame la câteva kilograme. 

Tectitele formează o centură pe suprafaţa 
Pământului, întâlnindu-se în America de Nord, 
Europa, Asia şi Australia. 

Cunoscute încă din Paleolitic, au fost 
utilizate la confecţionarea de unelte şi amulete.

Meteorit litic, Mociu, Cluj.
Dimensiuni: 6x4cm

Meteorit litic, Tăuţi, Arad, don. dr. H. Savu.
Dimensiuni: 6x5cm

Meteorit sideritic, Augustinovka, Ucraina.
Dimensiuni: 5x5cm

Tectită, Boemia de Sud, Cehia, 
don. M. D. Andrei.
Dimensiuni: 2x2cm



ROCI
Rocile magmatice

La începutul existenţei sale, scoarţa terestră 
a fost în întregime alcătuită din roci magmatice. 
Rocile magmatice (eruptive) se formează în 
urma răcirii magmei (topitură aflată sub scoarţa 
terestră).

Granitul este o rocă magmatică intrusivă 
(se formează la o anumită adâncime în scoarţă), 
granulară, cu textură masiv-compactă, care se 
compune din cuarţ, feldspaţi, magnetit, pirită etc. 
Granitul poate fi de culoare albă, cenuşie, gălbuie, 
roz, roşcat-brună, verzuie şi chiar albăstruie. 
Datorită rezistenţei mari, granitul este folosit ca 
piatră pentru construcţii.

Bazaltul este o rocă vulcanică de curgere sau 
efuzivă (formată la suprafaţa scoarţei). Coloanele 
de bazalt, de o regularitate uimitoare, sugerând 
tuburile de orgă, se formează din magma vâscoasă 
ajunsă la suprafaţă care se răceşte rapid în contact 
cu atmosfera, consolidându-se. 

Obsidianul este o varietate sticloasă de rocă 
vulcanică, formată prin răcirea rapidă subaeriană 
sau subacvatică a lavei. Obsidianul are diverse 
culori: neagră-violacee, neagră-cenuşie, cenuşiu-
alburie etc. A fost utilizat în Paleolitic pentru 
confecţionarea răzuitoarelor, cuţitelor şi a 
vârfurilor de săgeţi. 

Raritatea acestei roci, ca şi frumuseţea ei, au 
făcut ca, adesea, să fie considerată o piatră semi-
preţioasă.

Bazalt, Germania.
Dimensiuni: 11x8,5cm

Granit, Hălmăjel, jud. Arad.
Dimensiuni: 11x9cm

Obsidian, Ins. Lipari, Italia.
Dimensiuni: 11,5x9cm



Rocile sedimentare 
Acoperă aproximativ două treimi din 

suprafaţa Pământului. Ele se formează la 
suprafaţa scoarţei terestre, în zona de interacţiune 
a atmosferei, hidrosferei şi biosferei cu litosfera, 
prin procese fizico-mecanice, chimice şi biotice. 
Rezultă astfel, roci detritice (conglomerate, gresii, 
argile), roci de precipitaţie chimică (calcar, sare, 
gips), roci organogene (cretă, calcar, cărbuni, 
chihlimbar) şi roci reziduale (bauxită).

Calcarul este o rocă carbonatică de 
precipitaţie biochimică (organică) sau chimică 
(anorganică). Calcarul constituie extinse depozite 
de origine sedimentară marină. 

Prin dizolvarea naturală a calcarului apar 
fenomenele carstice, cele mai cunoscute fiind 
peşterile. În România, calcarul formează masive 
muntoase cum ar fi: Piatra Craiului, Trascău, o 
mare parte din Munţii Cernei, Munţii Banatului, 
Munţii Bihorului şi Pădurea Craiului.

Calcarul este indispensabil în domeniul 
construcţiilor, stând la baza producerii 
cimentului şi varului.

Gresia este o rocă alcătuită din nisip 
cimentat. Cimentul poate fi de natură carbonatică, 
silicioasă sau de altă natură.

Chihlimbarul, denumit şi succinit sau 
ambră, este un mineraloid – substanţă naturală 
organică, asemănătoare unui mineral. Se 
consideră a fi răşina fosilizată a unui conifer 
(Pinus succinifera).

Calcar de tip Hallstadt,  Alpii 
Bavarezi, Germania.

Dimensiuni: 10x7cm

Gresie cu mecanoglife, Glodeni, Dâmboviţa.
Dimensiuni: 12x12cm

Calcar grezos fosilifer, 
Cetatea Albă, Ucraina.
Dimensiuni: 13x12,5cm

Chihlimbar limpede, Rusia.
Dimensiuni: 4,5x2cm



Rocile metamorfice 
Rezultă prin transformarea în stare solidă a 

rocilor magmatice şi sedimentare, în condiţiile 
unor temperaturi şi/sau presiuni înalte.

Transformările metamorfice constau fie 
numai dintr-o schimbare a formei şi dimensiunii 
cristalelor (recristalizare), fie prin modificarea 
compoziţiei chimice a mineralelor printr-un 
proces numit metasomatism.

În procesul de orogeneză (formare a 
munţilor), stratele de roci sunt supuse simultan 
la trei factori de metamorfism: temperatură, 
presiune şi stress de forfecare, rezultând şisturile 
cristaline.

Micaşistul este o rocă şistoasă alcătuită 
preponderent din mice (muscovit şi biotit) şi 
cuarţ, dar care poate să conţină şi granaţi.

Tot o rocă şistoasă este şi gnaisul. Este 
alcătuit în principal din feldspaţi, mice şi cuarţ. 
Se formează din roci sedimentare (gresie) sau 
eruptive supuse metamorfismului.

Micaşist cu granaţi, Negovanu, jud. Sibiu.
Dimensiuni: 11,5x8cm

Micaşist calcaros, Brenner, Tirol, Austria.
Dimensiuni: 12x9cm

Şist talcos, Etlzital, Elveţia.
Dimensiuni: 11,5x9,5cm

Gnais bacilar, 
Boemia, Cehia.

Dimensiuni: 12x4cm



.......”Pe lângă serviciile ce le-a adus și rolul ce 
îndeplinește acest muzeu în activitatea știinţifică 
și culturală a ţării, colecţiile ce s-au adunat aci 
reprezintă însă și o valoare materială enormă, o 
avere a Statului de câteva sute de milioane, a căror 
valoare culturală și știinţifică este incalculabilă 
și neînlocuibilă. Ele constituie un adevărat tezaur 
cultural al naţiunii și ca atare sunt unul din 
stâlpii puternici pe care se reazămă fundamentul 
vieţii intelectuale, morale și chiar materiale al 
poporului nostru.”

Fragment din Darea de seamă prezentată de Grigore Antipa, 
pe 23 mai 1933, cu ocazia împlinirii a 40 de ani de activitate


