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150 de ani de industrie românească de petrol

Simpozionul Jubiliar

Petrolul − modernitatea trecutului şi
garanţia viitorului

În zilele de 6-7 decembrie 2007 s-a desfǎşurat la Bucureşti în sălile Titulescu, Madgearu şi
Brâncuşi din cadrul Complexului ROMEXPO simpozionul PETROLUL − MODERNITATEA
TRECUTULUI ŞI GARANŢIA VIITORULUI.
Manifestarea a fost organizatǎ de Asociaţia „Societatea Inginerilor de Petrol şi Gaze” (S.I.P.G.),
Universitatea Petrol Gaze Ploieşti, Federaţia Sindicatelor Libere (F.S.L.I. – Petrom ), Fundaţia
Universitarǎ a Mǎrii Negre (F.U.M.N. ) şi Expert Petroleum România reunind peste 700 specialişti,
personalitǎţi din toate activitǎţile petroliere. Această acţiune de amploare a fost dedicată omagierii
întregi bresle a petroliştilor români care în acest secol şi jumătate (1857-2007), prin contribuţia
intelectuală de excepţie, vocaţie, muncă susţinută şi conştientă a reuşit performanţa de a înscrie
industria petrolieră românească în topul de profil al planetei.
Au participat petrolişti din trei generaţii, veniţi din toată ţara şi din străinătate, creatori şi
aparţinători ai ramurii de elită, ce constituie împreună o lume aparte, cu specialişti aparte, cu relaţii de
muncă speciale, cu un mod deosebit de a privi natura şi lumea înconjurătoare, cu reguli de convieţuire
doar de ei înţelese şi asumate: Lumea fascinantă a petroliştilor.
Asistenţa a fost onorată prin participarea reprezentanţilor ambasadelor Germaniei, Poloniei,
Slovaciei, Irakului, Lituaniei, Azerbaidjanului, a altor membri ai misiunilor diplomatice acreditate în
România, precum şi a reprezentanţilor mai multor firme străine activ-prezente pe piaţa petro-gazieră
din România.
Simpozionul s-a bucurat de prezenţa domnilor Dorin MARIAN, şeful Cancelariei Primului
Ministru al Guvernului României; Cornel CONDREA, Director General Adjunct al Direcţiei
Generale de Politică Energetică din Ministerul Economiei şi Finanţelor; Mircea MALIŢA, membru
al Academiei României; Gheorghe UDUBAŞA, membru corespondent al Academiei României.
*
În deschiderea lucrǎrilor, moderate de domnul Prof. dr. Nicolae N. ANTONESCU, dupǎ ce
reprezentanţii organizatorilor – domnii Dr. ing, Gheorghe BULIGA, Ing. Liviu LUCA, Prof. dr.
ing. Vlad ULMANU, Acad. Mircea MALIŢA şi Ing. David MARTINON – au adresat mesajul
de „BUN GASIT !” şi au arǎtat în linii mari scopul şi programul simpozionului, domnul Dorin
MARIAN, în numele premierului României, a rostit un cuvânt de salut adresat participanţilor şi
a adus mulţumiri petroliştilor români care, graţie inteligenţei, stǎruinţei şi devotamentului faţǎ de
profesie, de-a lungul a opt generaţii au pus bazele şi au dezvoltat industria de petrol din România.
Domnul Dorin MARIAN a dat asigurǎri petroliştilor cǎ Guvernul României va sprijini în continuare
eforturile de modernizare a industriei româneşti de petrol.
La rândul sǎu domnul Cornel CONDREA a transmis celor prezenţi salutul Ministrului Economiei
şi Finanţelor, a invocat importanţa evenimentului în cunoscutele circumstanţe politico-economice
actuale şi a urat succes lucrǎrilor simpozionului.
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Domnul Nicolae Napoleon ANTONESCU a mulţumit încǎ odatǎ reprezentanţilor guvernamentali
şi organizatorilor care au ţinut sǎ omagieze petroliştii români şi au fǎcut posibilǎ întâlnirea de la acest
simpozion.
Din partea organizatorilor domnul Gheorghe BULIGA, preşedintele fondator al S.I.P.G. a subliniat
faptul cǎ acest simpozion încheie seria manifestǎrilor jubiliare consacrate aniversǎrii a 150 de ani de
industrie româneascǎ de petrol şi are drept scop de a omagia şi aduce recunoaşterea generaţiei actuale
a petroliştilor specialişti pentru contribuţia avută la construirea şi dezvoltarea industriei româneşti de
petrol în toate componentele sale şi de a desprinde pentru viitor principalele valenţe ale profesiei de
petrolist.
Domnul Liviu LUCA, preşedintele F.S.L.I. – Petrom a omagiat milioanele de oameni care de-a
lungul a 150 de ani au slujit în aceastǎ industrie cu pricepere, hǎrnicie şi devotament. În condiţiile
existente în prezent petroliştilor români le rǎmâne şansa reafirmǎrii talentului şi calitǎţilor profesionale
în menţinerea tradiţiei.
Rectorul Universitǎţii de Petrol-Gaze din Ploieşti, domnul Prof. univ. dr. ing. Vlad ULMANU a
evidenţiat faptul cǎ în contextul dezvoltǎrii economice de dupǎ Al Doilea Rǎzboi Mondial, al creşterii
fǎrǎ precedent a importanţei petrolului în economia mondialǎ, în România – ca ţarǎ cu cea mai
importantǎ industrie petrolierǎ din Europa şi cu un învǎţǎmânt politehnic de înaltă specializare – au
fost înfiinţate noi institute de învǎţǎmânt superior. Printre acestea un loc aparte îl constituie Institutul
de Petrol Gaze şi Geologie din Bucureşti, apărut în anul 1949, dar care şi-a schimbat titulatura,
compoziţia (numǎrul şi denumirea facultǎţilor) şi locaţia de mai multe ori. Dupǎ 1970 institutul s-a
mutat treptat de la Bucureşti la Ploieşti şi din 1994 a devenit Universitatea de Petrol-Gaze Ploieşti.
De-a lungul celor peste 50 de ani de existenţǎ Universitatea (institutul) a pregǎtit peste 12.000 de
ingineri, în principal români, dar şi peste 2.000 strǎini, specializaţi în domeniul petrolier, respectiv
foraj-extracţie, tehnologia procesǎrii chimice şi petrochimice a ţiţeiului şi gazelor, utilaj petrolier de
schele şi rafinǎrii, ingineri geologi şi geofizicieni, ingineri economişti, iar în prezent, prin Facultatea
de Litere şi Ştiinţe cu secţii de economie, drept etc., pregǎteşte specialişti în domeniile comercializǎrii
produselor petroliere, dar şi al serviciilor specifice acestor industrii.
Academicianul Mircea MALIŢA, întemeietorul Fundaţiei Universitare a Mǎrii Negre, vorbind
despre importanţa mondialǎ a petrolului a prezentat cele trei valenţe ale petrolului, comparândule cu cele trei ursitoare care, la naşterea industriei de petrol, una ar fi fost de pǎrere cǎ petrolul nu
trebuie sǎ se nascǎ, ci sǎ rǎmânǎ acolo în adâncuri pentru totdeauna ca prevestitor de rele, el va
aduce rǎzboaie şi crime generate de foamea de petrol, de putere; a doua, într-un zâmbet luminos
a îndemnat la folosirea noului abia nǎscut întrucât el înseamnǎ energie, un spor de putere pentru
omenire; ce-a de-a treia, menţinând nota optimistǎ a precedentei a fǎcut predicţii despre petrolişti, a
cǎror profesie şi competenţǎ în dezvoltarea unor industrii vor creia nuclee de seriozitate şi dedicaţie
pentru nevoile lumii. Domnul Acad. Mircea MALIŢA a dezvoltat viziunea celei de a treia ursitoare,
elogiind PETROLISTUL în simpozionul care aduce un prinos de laudǎ acestuia, realizǎrilor sale de
excepţie, numind mari înaintaşi ca Petru Poni, Ludovic Mrazec, Gheorghe Murgoci, Lazǎr Edeleanu
etc. „În fruntea piramidei stau savanţii, dar la baza ei stau mâini inteligente”, a afirmat academicianul,
încurajând petrolistul român ameninţat de secǎtuirea rezervelor existente de hidrocarburi, exploatabile
comercial, îndemnând la unele iniţiative de colaborǎri internaţionale de consultanţǎ. „N-ai petrol,
poate ai petrolişti”, a căror excelenţǎ a fost afirmatǎ şi este afirmatǎ în lume într-un domeniu atât de
vital, a îndemnat Domnia Sa.
Domnul David MARTINON, reprezentantul Expert-Petroleum România a adus salutul sǎu
petroliştilor români pe care-i stimeazǎ şi-i admirǎ pentru tenacitatea şi profesionalismul lor şi a
exprimat decizia companiei Expert-Petroleum România de a continua şi dezvolta activitǎţile petroliere
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pe perimetrele concesionate în România şi de a colabora cu instituţiile şi asociaţiile profesionale din
domeniu (de acum doi ani, Expert-Petroleum este membru colectiv asociat al S.I.P.G.).
Dupǎ o binemeritatǎ pauzǎ de prânz lucrǎrile simpozionului au fost reluate. Moderatorul secţiunii a
fost domnul Dr. ing. Gheorghe BULIGA, iar tematica zilei, cu un asumat caracter istoric şi evocator,
s-a intitulat OPT GENERAŢII DE FĂURITORI AI INDUSTRIEI DE PETROL DIN ROMÂNIA.
Intrându-se în tematica simpozionului, moderatorul a dat cuvântul domnului Profesor Ion
ŞTEFĂNESCU, fost director al Muzeului Naţional al Petrolului timp de 20 ani, autor a numeroase
cercetǎri legate de activitatea petrolierǎ şi petroliferǎ în diferite zone ale ţǎrii, autor al unor valoroase
monografii dedicate istoriei petrolului românesc, cel care a înscris Muzeul Naţional al Petrolului în
rândul celor mai importante muzee din lume cu aceastǎ tematicǎ. Domnul Ion ŞTEFĂNESCU a
subliniat eforturile fǎcute pentru recuperarea, condiţionarea şi conservarea unor utilaje, echipamente
şi scule provenind din diferite şantiere petrolifere din România, acţiune continuată cu succes de
actualul director al muzeului, doamna Ing. Gabriela TĂNĂSESCU. Hecna conservatǎ la muzeul
din Ploieşti este unicat în lume. Documentele, fotografiile, cǎrţile şi obiectele intrate în patrimoniul
muzeului ilustreazǎ cât se poate de clar etapele pe care le-a parcurs industria româneascǎ de petrol
şi evidenţiază marile personalitǎţi care au însufleţit-o, începând cu Grigore Cobǎlcescu şi Grigore
Ştefǎnescu, continuând cu Ludovic Mrazec, Ion Popescu-Voiteşti, Valeriu Patriciu, Constantin
Motaş, Alexandru Codarcea, Ion Petruţi, Lazǎr Edeleanu, Nicolae Debie, Virgiliu Tacit, Constantin
Alimǎnieşteanu etc.
Domnul Amiral Emil (Cico) DUMITRESCU – profesor doctor inginer – a punctat câteva dintre
realizările Grupei de Operaţiuni Speciale pentru Petrol, pe care a înfiinţat-o şi condus-o în perioada
anilor 1984-1990. În expunerea sa a arătat că România e experimentat procedee de stimulare a
sondelor cu ajutorul încărcăturilor cu explozibili speciali, introduse în forarea stratelor productive,
iar efectele au fost, în multe cazuri, spectaculoase, la unele sonde înregistrându-se creşteri de debite
de până la zece ori.
Domnul Gheorghe UDUBAŞA – membru corespondent al Academiei Române, fost director
general al Institutului Geologic al României (I.G.R.) – a subliniat contribuţia deosebită a I.G.R.
la descoperirea şi valorificarea petrolului, în special în prima jumătate a secolului XX. Institutului
Geologic al României s-a afirmat ca principalul for ştiinţific, atât în ce priveşte descoperirea de noi
şi noi zăcăminte, precum şi în elaborarea şi aprobarea Legii Minelor din anul 1924, instrumentul
de bază pentru cercetarea geologică, explorarea şi exploatarea potenţialului petrolifer al României.
Domnia Sa a adus un călduros omagiu marilor personalităţi ale geologiei româneşti Ludovic Mrazec
şi Gheorghe Macovei, care au îndeplinit şi funcţia de director al I.G.R.
Doctor geolog Traian MOCUŢA, cercetǎtor principal gradul I, fostul director general al Institutului
de Cercetǎri pentru Petrol şi Gaze Câmpina, a arǎtat implicarea ştiinţificǎ şi tehnologicǎ a I.C.P.T.
Câmpina, adevǎrat stat major al industriei româneşti de petrol, care a fundamentat cercetarea geologicǎ
pentru descoperirea de noi şi noi zǎcǎminte, elaborând metodele şi tehnologiile de explorare pentru
fiecare zǎcǎmânt în parte. De la cercetarea fundamentalǎ a scoarţei terestre, a complicatelor procese
fizico-chimice care au loc în zǎcǎminte, a fenomenelor de comportare a amestecurilor de hidrocarburi
în variatele condiţii de presiune, temperaturǎ şi de interacţie chimicǎ între fluidele din zǎcǎmânt
şi din gaura de sondǎ cu matricea solidǎ, la cercetarea şi proiectarea de soluţii tehnice cu aplicare
imediatǎ, aria preocupǎrilor I.C.P.T. Câmpina s-a extins la elaborarea de programe IT, la trainingul
permanent al tuturor specialiştilor din industria extractivǎ de petrol a României şi la simularea unor
formule de organizare a activitǎţilor petroliere, mai adaptate contextului economic şi socio-politic
actual. Colective de cercetare de la Câmpina au propus, au fundamentat şi au participat la proiectarea
şi experimentarea tuturor echipamentelor şi instalaţiilor folosite în industria extractivǎ de ţiţei şi gaze
din România. Totodatǎ, prin colaborǎrile pe care le-a iniţiat cu institutele de profil din strǎinǎtate,
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I.C.P.T. Câmpina şi-a obţinut recunoaşterea şi binemeritatul prestigiu internaţional. Vorbitorul
considerǎ cǎ importanţa experienţei dobândite în cei peste 50 de ani de activitate de cercetare şi
imensul volum de date, cunoştinţe şi informaţii, calitatea şi calificarea deosebite ale cercetǎtorilor –
în ultimǎ instanţǎ o valoare naţionalǎ la fel de importantǎ ca şi petrolul însuşi – nu este perceputǎ şi
apreciatǎ de cǎtre noii operatori ai zǎcǎmintelor de petrol, şi poate nu numai de ei.
Domnul Inginer Viorel PORDEA – Şef Serviciu examinare preliminară în cadrul Oficiului
de Stat pentru Invenţii şi Mărci, membru fondator al SIPG, a abordat intervalul de 150 de ani de
performanţă petrolieră românească din perspectiva invenţiilor şi inovaţiilor realizate în domeniu,
evidenţiind felul în care proprietatea intelectuală şi industrială s-a răsfrânt asupra performanţelor din
industria naţională de petrol şi a impus notorietăţi româneşti în lumea internaţională a specialiştilor
de marcă. Toate aceste contribuţii au fost inventariate şi aduse „la zi” de vorbitor în binevenita şi
atotcuprinzătoarea sa comunicare pe care şi-a intitulat-o cu modestie: Brevetul de invenţie – obiect
al proprietăţii industriale, criteriu important în aprecierea activităţii creatoare a specialiştilor în
domeniul petrolier.
Domnul Profesor universitar dr. Nicolae Napoleon ANTONESCU, rector onorific al Universitǎţii
Petrol-Gaze din Ploieşti, în expunerea sa a menţionat cǎ în România a luat naştere prima şcoalǎ de
maiştri de petrol la Câmpina în anul 1904. Învǎţǎmântul ingineresc de petrol s-a dezvoltat începând din
anul 1920 în cadrul Politehnicilor din Bucureşti şi Timişoara, iar în anul 1948 a luat fiinţǎ în Bucureşti
Institutul de Petrol Gaze şi Geologie, actuala Universitate Petrol-Gaze Ploieşti, care a pregǎtit peste
12.000 de ingineri în principalele specialitǎţi necesare în up-stream-ul şi în midle-stream-ul industriei
româneşti. Ei sunt cei care au conceput şi au modernizat industria româneascǎ de petrol şi gaze în
ultimii 60 ani.
Domnul Inginer Ioan FILIPAŞ, vicepreşedinte S.I.P.G., preşedintele filialei S.I.P.G. Câmpina
a arǎtat cǎ petrolul era cunoscut şi folosit ocazional încǎ din timpuri biblice, dar abia dupǎ 1857
întrebuinţǎrile lui au căpǎtat o valoare economicǎ industrialǎ, odată cu extragerea şi rafinarea în
Principatele Române a 257 tone de petrol, utilizate pentru prima datǎ în lume la iluminatul public –
iluminarea oraşului Bucureşti. În continuare a vorbit pe larg despre importanţa primei şcoli de maiştri
sondori de la Câmpina înfiinţatǎ în anul 1904. Seriozitatea, nivelul înalt al cunoştinţelor predate în
aceastǎ şcoalǎ au condus la formarea unui mare numǎr de specialişti în domeniul forǎrii sondelor, al
extracţiei ţiţeiului şi al rafinǎrii, care au asimilat rapid tehnologii şi cunoştiinţele necesare folosirii
echipamentelor de fabricaţie internaţională, pentru ca ulterior, dupǎ studiul şi folosirea acestora sǎ
conceapǎ tipuri noi de echipamente, scule şi dispozitive. Maiştri sondori, chirovnicii, au jucat un rol
esenţial în conducerea şi supravegherea tehnicǎ a activitǎţilor petroliere din schele.
La fel cum este şi nivelul forajului marin românesc actual, invocat cu înalt profesionalism de
unul din părinţii săi de necontestată valoare: domnul Inginer Septimiu SEICEANU. Domnia Sa a
ţinut să marcheze momentul de referinţă al începerii forajului pe platoul continental al Mǎrii Negre,
când proiectele şi soluţiile sale originale elaborate şi adoptate la acel timp au constituit o viguroasă
bază de acţiune teoretică şi practică în măsură să asigure garanţia reuşitei într-un domeniu până
atunci inedit şi aproape de nevisat pentru petroliştii români. Domnul Septimiu SEICEANU – una
dintre cele mai proeminente personalităţi ale forajului românesc din toate timpurile, fost director al
PETROMAR Constanţa – prin rememorarea momentului istoric iniţial, punând în evidenţă în cel
mai înalt grad valenţele de tehnicitate ale petroliştilor români s-a referit pe larg la epopeea construirii
primei platforme româneşti de foraj marin, „platforma Gloria”, la transportul pe locaţie şi la prima
descoperire de ţiţei în off-shore-ul românesc al Mării Negre, pe structura „Lebăda”. „Problema
cercetării prospective pentru petrol în platoul continental al Mării Negre s-a pus în anii 1967-1969,
când a fost aprobat un Program Prioritar de prospectare geofizică (seismică) şi un Program
Prioritar de explorare prin foraj. În realizarea acestor programe au fost implicate: Ministerul
Petrolului, Comitetul Geologic, Ministerul Construcţiilor de Maşini, Ministerul Transporturilor,
Monitorul de petrol şi gaze ♦ 12(70) Decembrie 2007
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Ministerul Comerţului Exterior, I.C.P.P.G. Câmpina, Institutul Geologic, I.C.E.P.R.O.N.A.V. – Galaţi,
I.P.T.A.N.A. Bucureşti, ICPE – Bucureşti, I.F.L.G.S. – Bucureşti, Consiliul Naţional pentru Ştiinţă şi
Tehnologie (în care un rol important l-a avut inginerul petrolist Ionel Adamache). Realizarea pentru
prima dată în România a unei platforme de foraj marin, care urma să fie echipată cu o instalaţie
de foraj fabricată la Intreprinderea 1 Mai Ploieşti a necesitat şi achiziţia unei licenţe care a fost
contractată, în cele din urmă, cu compania americană „Offshore Co”. Această companie a oferit
o parte din finanţarea proiectului, livrarea sistemului hidraulic de ridicare a platformei (brevet
propriu), proiectul tehnic, supravegherea tehnică pe parcursul executării platformei, instruirea
personalului român (ingineri, maiştrii, sondori şefi, mecanici, electricieni). Construcţia platformei
de foraj în Şantierul Naval Galaţi s-a desfăşurat sub supravegherea tehnică a Registrului Naval
American (American Bureau of Shipping). În acelaşi timp au început lucrările de amenajare a danei
34, în Portul Constanţa şi a bazei de helicoptere de la Tuzla. În mai 1976 lucrările de construcţie a
platformei au fost încheiate şi platforma GLORIA a plecat pe Dunăre spre Constanţa. După ce bara
de la Sulina a fost trecută cu multe emoţii datorită vântului şi curentului transversal la confluenţa
fluviului cu marea, platforma a ajuns în Portul Constanţa pe 26 mai 1976. În dana 34 au fost sudate
restul tronsoanelor de la picioarele platformei şi s-au făcut ultimele verificări şi probe tehnologice.
Platforma a fost transportată mai departe, pe prima locaţie; sonda 1 Ovidiu Est, unde adâncimea
apelor era de 84 m (platforma era proiectată pentru adâncimea maximă a apelor de 90 m şi pentru
valuri cu înălţimea maximă de 12 m). Încă în primul an platforma a suportat cu succes furtuni cu
valuri de 10-11 m şi vânturi cu viteze de 40-45 m/sec. Sonda a atins adâncimea de 5.006 m, a colectat
un bogat material de informaţii geologice, dar din punct de vedere economic a fost o sondă sterilă.
O a doua sondă a fost forată pe structura Midia, până la adâncimea de 4.000 m, unde a întâmpinat
dificultăţi de foraj majore (pierderi masive de circulaţie). Din punct de vedere economic şi acest al
doilea foraj s-a dovedit steril. Astfel s-a ajuns la cea de a treia locaţie , pe structura Lebăda (locaţia
8 Lebăda), într-o zonă cu adâncimea apelor mării de 50 m, situată în dreptul lacului Razelm, la cca
80 km N-E de Constanţa. În toamna 1979 începe o eră nouă în istoria petrolulului românesc, căci la
adâncimea de 2.500 m, în formaţiunile calcaroase din Cretacicul superior, au apărut primele semne
de hidrocarburi, care la testele imediat făcute s-a confirmat prezenţa ţiţeiului în cantităţi importante.
Aşa a început exploatarea petrolului din Marea Neagră …”
Despre specialiştii români, care prin strădania lor au conceput şi inventat, într-un cuvânt, au proiectat
utilajul petrolier românesc, asigurând concepţie proprie, fără import de licenţă, pentru echipamentele
petroliere, a amintit în cuvântul său domnul Dan Alcibiade MIHĂILESCU – Director general al
I.P.C.U.P. Ploieşti în perioada 1966-1985. Aceşti specialişti au făcut renumele I.P.C.U.P., marcă
înregistrată şi recunoscută pe plan mondial timp de peste 50 de ani, având o importantă contribuţie la
dezvoltarea industriei extractive de petrol şi gaze naturale.
Domnul ing. Victor DRAGOMIRESCU, a cărui vastă experienţă în domeniul proiectării
instalaţiilor petroliere din rafinare îl face să fie sincronizat la informaţiile de top din lumea ştiinţifică
internaţională a petrolului, a prezentat participanţilor soluţii originale pentru rafinarea şi prelucrarea
ţiţeiului aplicate în ţarǎ şi peste hotare.
Din istoria transportului petrolului în România este titlul comunicării susţinute de domnul inginer
Constantin ZIDARU, fost director general SC CONPET SA Ploieşti. O trecere în revistă succintă
şi clară a modalităţilor adoptate de petroliştii români pentru transportarea „aurului negru”: de la
arhaicele butoaie purtate de căruţe, la vagoanele cisternă şi la sistemele de conducte tot mai sofisticate
şi reţelizate din zilele noastre, când se poate aprecia că sistemul românesc de transport al petrolului
este la nivelul standardelor internaţionale şi este compatibil cu orice sistem de transport european.
Intervenţia domnului Dr. ing. Nelu IONESCU, fost director al „ROMPETROL” între anii
1984-1992, ambasador în India în perioada 1992-1996, s-a referit la activitatea desfăşurată de
petroliştii români peste hotare: în Algeria, Irak, Iordania, India, Ecuador, Grecia, Siria şi Libia, în
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special foraj şi punere în producţie a sondelor, asistenţă tehnică, construcţii petroliere etc. Insistând
asupra profesionalismului şi priceperii dovedite de petroliştii români a menţionat dintre personalitatile
care s-au afirmat peste hotare pe domnii: Policarp Tomescu, Virgil Bratu, Vitalian Danciu, Ion Blebea,
Constantin Căpraru, Doru Bădulescu, Valeriu Varodin, Constantin Burcea, Oprea Dicea, Vasile
Chişcan, M. Barbu, Florea Ştefănescu, Titu Mihăiescu, Ioan Mihalache, Eugen Stanciu, Petre Braşov,
Vasile Juncu, Dan Vasilescu, Horia Ionescu ş.a.
„Sunt conştient de riscul pe care mi-l asum făcând această selecţie, dar am considerat că merită
încercarea de a scoate din anonimatul în care ne-a îngropat pe toţi modul socialist de recunoaştere
a performanţelor individuale, măcar pe câţiva dintre cei care şi-au adus o contribuţie deosebită la
realizările Rompetrol.”
Specialist de marcă în IT din domeniul petrolului, vicepreşedinte al S.I.P.G., domnul Ing. Dan
Şerban LEUCUŢIA a evidenţiat importanţa şi avantajele aduse de implementarea în extracţia de
petrol şi gaze a unor programe asistate de calculator, enumerând domenii şi soluţii concrete unde
acest fapt a fost probat cu succes.
Invitatǎ din Canada, ca reprezentant al diasporei româneşti, a vorbit doamna Inginer Elisabeta
BOCIU, autoarea cǎrţilor Petrolul, aşa cum a fost, o istorie a industriilor petroliere de la începuturi
pânǎ la Revoluţia din 1989, şi a romanului Pe marginea Dunǎrii (volum care, având în vedere
apariţia acestuia în anul jubiliar, a fost oferit de organizatori gratuit participanţilor care l-au solicitat).
A fǎcut o succintǎ trecere în revistǎ a drumului parcurs de industria româneascǎ de petrol de la
pionieratul începutului cu metode de extracţie artizanale până la anii dezvoltǎrii forţate a extracţiei
ţiţeiului şi gazelor, moment a cărui consecinţă a dus, cum era firesc, la declinul volumului de ţiţei şi
gaze extrase şi, corespunzǎtor, la restrângerea acestor industrii. Goana cu orice preţ dupǎ extracţia de
cantitǎţi tot mai mari de petrol şi gaze, folosirea unor echipamente inadecvate sau personal insuficient
instruit, pornind de la ideea unor false economii, au marcat drumul extracţiei cu accidente tehnice
de proporţie. A ţinut sǎ remarce de asemeni profesionalismul petroliştilor români şi peste ocean,
citând nume de referinţǎ ca al ing. Ion Adamache, ing. Cârcoanǎ, dr. ing, Alexandru Turtǎ, ing. Mihai
Olǎnescu, inginerii fraţi Mihai şi Alexandru Beţiu sau a inginerilor Johny Niculescu şi Constantin
Teodorescu care au acţionat în comisii specializate ONU.
Doamna BOCIU a elogiat prestigioasa publicaţie Monitorul Petrolului Românesc, fondatǎ în
anul 1900, care în zilele noastre este continuată cu acelaşi profesionalism de Monitorul de Petrol şi
Gaze.
Inginerul Ioan M. MIHALACHE, veteran al forajului din România, membru S.I.P.G., autor
de cărţi care aruncă lumini lămuritoare şi evocatoare asupra istorie petroliere (Evoluţia industriei
extractive de petrol şi artizanii ei, O clipă de 150 de ani ş.a) a evocat dificultăţile prin care a trecut
industria româneasca de petrol în anii de criză 1929-1933 şi în timpul celui de Al II-lea Război
Mondial, precum şi eforturile de ingeniozitate şi de dăruire ale inginerilor şi chirovnicilor români
de a suplini lipsa dotărilor, care nu de puţine ori s-au aflat în România cu mult sub nivelul altor ţări
producătoare de petrol.
*
A doua zi a simpozionului, dedicată actualităţii şi modernităţii, s-a aflat sub semnul viitorului şi al
dezbaterilor teoretice cu miză prospectivă.
Monitorizarea a fost asigurată de Dr. ing Gheorghe Buliga, Drd. ec. Violeta Dumitriu, Drd. ing.
Gheorghe Radu şi Dr. geolog Grigorie Stǎnescu.
Deschiderea acestei noi zile de dezbateri a fost făcută de domnul Drd. ing. Gheorghe RADU,
director de departament în cadrul ROMGAZ Mediaş, vicepreşedinte S.I.P.G., care şi-a susţinut
intervenţiile sub incitantul titlu al dezbaterilor: PETROLISTUL ŞI PROVOCĂRILE SECOLULUI XXI.
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Domnul Dr. ing. Iulian IANCU, preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii a Camerei
Deputaţilor, membru fondator al S.I.P.G., a prezentat iniţiative româneşti de mare valoare
internaţionalǎ în contextul actual al ameninţǎrii reducerii resurselor energetice, cum ar fi: dezvoltarea
unor capacitǎţi de preluare, transport şi prelucrarea într-o gamǎ largǎ de produse a ţiţeiurilor importate
de la unii producǎtori din zona cuprinsǎ între Marea Neagrǎ şi Marea Caspicǎ şi împingerea produselor
rezultate spre consumatori din Occident, cǎutarea unor soluţii de antrenarea unor surse energetice
neconvenţionale etc. Intervenţia Domniei Sale, susţinutǎ de o memorie de excepţie, a prins auditoriul
şi a deschis apetitul pentru dezbaterii, nu puţini preopinenţi trecând pe la tribunǎ pentru intervenţii
ce au căpătat valenţele unor substanţiale şi adevărate schimburi de experienţă, fiecare dintre vorbitori
valorificându-şi propriile acumulări din domeniile specifice de activitate cotidiană.
În continuarea dezbaterilor s-au aflat în faţa microfonului doamna Violeta DUMITRIU – preşedinte
executiv al Asociaţiei „Societatea Inginerilor de Petrol şi Gaze”, domnii Andrei GRIGORESCU –
preşedintele Federaţiei Patronale de Petrol şi Gaze, Dan George Aureliu VASILESCU – director
executiv al Asociaţiei Contractorilor de Foraj din România, doamna Iolanda LUCA – director
general ICERP Ploieşti, domnii Liviu Ilaşi – director general CONPET Ploieşti, Mihai Lupu, director
general Oil Terminal SA Constanţa, Achim Saul – director general E.ON GAZ ROMÂNIA Holding,
Ilie LAŢA – director în cadrul SNTGN TRANSGAZ S.A. Mediaş, Stephen Birrell – vicepreşedinte
Sterling Resources LTD, Jerry L. MUNGLE – manager general AMROMCO ENERGY LLC România,
Ion POTÂRNICHE – director general ICPE ACTEL şi Gheorghe RADU –director departament în
cadrul SNGN ROMGAZ S.A. Mediaş.
Rolul şi scopul, obiectivele, structura organizatorică, precum şi realizǎrile Asociaţiei „Societatea
Inginerilor de Petrol şi Gaze” au fost prezentate în detaliu de doamna Drd. ec. Violeta DUMITRIU
– preşedinte executiv al S.I.P.G.. Domnia Sa a arătat că încă de la înfiinţare, pentru îndeplinirea
obiectivelor, Asociaţia îşi realizează veniturile aproape în totalitate din activităţile de editare, la
care se adaugă elaborarea de studii, proiecte, consultanţă de specialitate, training şi perfecţionare în
domeniu, dezvoltate de membri săi individuali. Din momentul iniţial şi până în prezent în Asociaţia
Societatea Inginerilor de Petrol şi Gaze din România activează membri individuali şi colectivi,
organizaţi atât în Bucureşti, cât şi în filialele de la Câmpina, Mediaş, Oradea şi Timişoara, prezidate
de domnii: Ing. Ioan FILIPAŞ, Drd. ing. Gheorghe RADU, Prof. dr. ing. Ioan Constantin RADA
şi Ing. Mihail BELCESCU. Începând din anul 2002, la iniţiativa unora dintre membrii fondatori a
început editarea revistei lunare Monitorul de Petrol şi Gaze – ediţie nouă a Monitorului de Petrol
Românesc, care a apărut fără întrerupere în perioada 1900-1948 – considerată cea mai importantă
reuşită de până acum a Societăţii Inginerilor de Petrol şi Gaze. Ea este un vector biunivoc în măsură
să asigure fluxul de informaţie permanentă dinspre şi spre asociaţie, care s-a dovedit capabil să
menţină o legătură strânsă şi permanentă între cititori, deveniţi din ce în ce mai numeroşi, şi autorii
materialelor, nume de referinţă în domeniul petrolului şi gazelor. Nu de puţine ori nivelul ştiinţific
al revistei a reuşit să capaciteze interesul unor cititori pentru activitatea Asociaţiei, stimulându-le
dorinţa de a deveni membri SIPG şi chiar autori valoroşi ai Monitorului de Petrol şi Gaze. În aceeaşi
direcţie, a contactului editorial dintre Asociaţie şi masa specialiştilor, trebuie menţionată Editura
S.I.P.G., pandant valoros al Monitorului de Petrol şi Gaze, care a reuşit să publice până în prezent
peste 20 titluri de cărţi cu conţinut tehnico-ştiinţific sau beletristic, având drept autori specialişti din
domeniul petrolului şi gazelor. Au fost organizate de filiala S.I.P.G. Câmpina cursuri de training şi
formare profesională, absolvite cu succes de peste 100 de maiştrii sondori, subingineri şi ingineri.
Doamna Violeta DUMITRIU a adus cuvenitele mulţumiri reprezentanţior de marcă din lumea
energiei, petrolului şi gazelor care colaborează îndeaproape cu Societatea Inginerilor de Petrol şi
Gaze: Comitetul Naţional Român al Consiliului Mondial al Energiei (CNR-CME), Universitatea
Petrol-Gaze din Ploieşti (UPG), Asociaţia Contractorilor de Foraj din România (ACFR), Asociaţia
Generală a Inginerilor din Romania (AGIR), United States Investments Romania (USI), FSLI –
PETROM, Muzeul Naţional al Petrolului, Fundaţia Universitară a Mării Negre (FUMN), Fundaţia
„Ion Basgan” etc. care s-au raliat asociaţiei în acţiunile dezvoltate şi şi-a manifestat speranţa că
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pe viitor implicarea membrilor colectivi şi individuali în susţinerea activităţilor SIPG va fi şi mai
puternică şi mai fructuoasă, precum şi sponsorilor care au sprijinit financiar şi „au făcut posibilă
marea şi fericita reuniune prezentă”.
Însă pentru succinta noastră dare de seamă considerăm relevant următorul pasaj: „Şi pentru că
suntem împreună aici din dorinţa de a omagia cei 150 de ani de industrie petrolieră românească
cred că nu greşesc dacă evidenţiez faptul că ideea acestei aniversări la nivel naţional este un patent
S.I.P.G. Doresc să se ştie că la sfârşitul anului 2006 conducerea Societăţii Inginerilor de Petrol şi
Gaze a elaborat şi emis către forurile de decizie guvernamentală propunerea ca în anul 2007 să fie
aniversată această prioritate românească de nivel universal, propunere însuşită de către cei în drept,
concomitent cu proiectul calendaristic al manifestărilor ce s-au desfăşurat în acest an. Ca urmare,
până în prezent au avut loc douăsprezece acţiuni omagiale consacrate acestui eveniment la care au
fost prezenţi peste 5.000 de participanţi. În mod firesc, la toate aceste manifestări S.I.P.G. a fost
nu numai iniţiator şi participant, dar şi coorganizator sau partener (revista noastră fiind prezentă ca
partener media) ”.
Asociaţia „Societatea Inginerilor de Petrol şi Gaze” – a continuat Domnia Sa – înfiinţată în anul
2001, deci la început de mileniu, are la acest moment aniversar misiunea şi datoria sacră de a aprinde şi
a menţine aprinsă flacăra dorinţei de afirmare pe plan naţional şi mondial, prin instruire şi cunoaştere,
a miilor de petrolişti şi gazişti români de aici şi de pretutindeni.
Domnul Ing. Andrei – Răzvan GRIGORESCU, preşedintele Federaţiei Patronale de Petrol şi
Gaze, a prezentat problematica resursei umane în etapa actuală de evoluţie a industriei româneşti de
petrol şi gaze. Importanţa temei a fost subliniată prin însuşi titlul ei: Oamenii – resursă strategică a
industriei de petrol.
Comparând experienţa actuală a unor cunoscute firme internaţionale din domeniu – Schlumberger,
Shell, Chevron ş.a. – cu forţa de muncă din industria petro-gazieră din ţara noastră de dupa 1990, ca
resursă strategică în evoluţia acestei ramuri, a constatat aspecte deosebit de elocvente. Plecând de la
dimensiunea cantitativa a factorului uman, respectiv 342.000 angajati în ramură, structuraţi după nivel
de pregatire şi profil profesional, Domnia Sa a prezentat analiza evoluţiei acestei resurse pe următorii
15 ani ajungând la concluzia că în România, asemeni altor ţări europene, vor apărea mutaţii majore,
cum ar fi: îmbătrânirea forţei de muncă, limitarea posibilităţilor de angajare, eliminarea posibilităţii
angjării „pe viaţă” conjugată cu mobilitatea în pregatirea profesională, accelerarea ritmului de înnoire
a specialistilor, cresterea ponderii pregatirii practice etc. În consecinţă directă, dezvoltarea resurselor
umane reprezintă vectorul de creştere a competitivităţii în sectorul de petrol şi gaze, fapt ce impune
necesitatea planificării strategige a resurselor umane şi stringenta adaptare la noile performanţe ale
pregătirii profesionale.
O intervenţie aparte a susţinut domnului Ing. Dan George Aureliu VASILESCU, director
executiv al Asociaţiei Contractorilor de Foraj din România, cu referire la modul de adaptare reuşită a
activitǎţilor de foraj, probarea stratelor, a intervenţiilor în stratul productiv etc. în momentul în care s-a
pus problema tranziţiei de la dirijismul economiei socialiste, când aceste activitǎţi erau dimensionate
pentru a garanta cererea de ţiţei şi gaze, evident aberant de mare, la condiţiile economiei de piaţǎ,
susţinute de cererea realǎ bazatǎ pe efectul comercial al obţinerii de profit.
În intervenţia sa, domnul Stephen BIRRELL de la Sterling Resources LTD a prezentat cu date
şi imagini rezultatele obţinute şi unele intenţii de viitor ale societǎţii la a cǎrei conducere contribuie.
Pe panourile de prezentare proiectate era înscris în culoare de contrast „Thanks S.I.P.G.” pentru
a se vedea cǎ S.I.P.G. a avut o contribuţie deosebită în realizarea acestei reuniuni, aceasta fiind,
în definitiv, o recunoaştere a meritului echipei manageriale a Asociaţiei. Domnul Birrell a adus o
frumoasǎ completare discursului doamnei Violeta DUMITRIU cu privire la rolul, menirea şi
realizările Asociaţiei: „S.I.P.G. este esenţa echipei petroliste, nu atât pentru a se implica global sau
în rezolvarea unor probleme la zi, ci mai ales pentru a furniza informaţii de profil celor interesaţi sǎ
acţioneze pe aceste domenii. S.I.P.G. oferǎ un cadru adecvat pentru valorificarea completǎ a vocaţiei
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tuturor specialiştilor din domeniul petrolului şi gazelor pe cǎi specifice despre care ne-a convins
doamna Violeta Dumitriu”.
Oprindu-ne la intervenţia doamnei Paula Iolanda LUCA subliniem stǎruinţa şi reuşita I.C.E.R.P.,
a cǎrui director general este, de a-şi menţine şi extinde preocupǎrile în limitele interesului de piaţǎ, de
a rǎspunde cererii pe domeniile înscrise în gama de preocupǎri ale acestuia şi nu numai. Şi-a însoţit
prezentarea de proiecţii de cifre şi grafice derulate pentru a vorbi despre realizǎri efective, amintind şi
unele preocupǎri mai noi preluate o datǎ cu specialiştii respectivi de la puternicul institut specializat
în descoperirea, conturarea şi confirmarea zǎcǎmintelor de ţiţei şi gaze pe toate treptele de cunoaştere,
precum şi exploatarea acestora, inclusiv cu îmbunǎtǎţirea factorului de recuperare în obţinerea unui
volum de ţiţei şi gaze extrase.
Domnul Achim SAUL – director general E.ON Gaz România – ne-a vorbit convingǎtor despre
intenţiile societǎţii care livreazǎ gaze consumatorilor casnici şi industriali din zona de nord a ţǎrii de
a extinde exportul, în special spre nordul Moldovei, pentru care s-a pornit deja construcţia instalaţiilor
respective. Va face delivery de energie în forma ei primarǎ cǎtre tot mai mulţi consumatori, în condiţii
de securitate perfectǎ, dar şi de obţinere de profit.
Un rol important în dezvoltarea industriilor de petrol şi gaze îl au, se înţelege, serviciile de
transport, de înmagazinare şi transfer ale acestora, ele trebuind sǎ se desfǎşoare în condiţii de
perfectǎ siguranţǎ, la timp şi fǎrǎ pierderi pentru servirea consumatorului, fie el industrial pe fluxul
tehnologic de obţinere de noi produse sau către staţiile de injecţie benzine, gaze cǎtre consumatori
privaţi etc.
În acest sens – pentru a prezenta larga reţea de capacitǎţi create în acest scop şi folosirea lor pentru
mişcarea ţiţeiurilor şi produselor rezultate prelucrare, ţiţeiuri extrase din zǎcǎmintele din ţarǎ, precum
şi importate, şi dirijate cǎtre consumatorii interni şi la export – au intervenit domnii Drd. ing. Liviu
ILAŞI – directorul general CONPET S.A. Ploieşti – care a amintit de preluarea ştafetei la CONPET
SA Ploieşti, pornind de la dotarea societǎţii modernizate şi mult îmbunǎtǎţite de fostul director
Constantin Zidaru, şi a prezentat intenţiile manageriale viitoare pentru performarea transportului
de produse petroliere şi ec. Mihai LUPU – director general la Oil Terminal S.A. Constanţa care
a evidenţiat importanţa terminalului de la Constanţa, unicat în preluarea şi transferul ţiţeiului şi
produselor acestuia pe mare, prezentând noi perspective de dezvoltare.
Domnul Jerry MUNGLE – Preşedinte executiv al Companiei AMROMCO ENERGY LLC
România a precizat faptul că AMROMCO este prima companie cu capital străin care, după mai bine
de 50 de ani, şi-a început activitatea în domeniul producerii de gaze în România. Domnul MUNGLE
a arătat că în prezent compania AMROMCO, cu locatia de origine în Houston-Texas şi cu sedii în
New York City, în Ploieşti şi Bucureşti deţine în ţara noastră drepturi pentru 29 de concesiuni, din
care 11 zăcăminte prin acord de sharing-production cu Romgaz, în vederea creşterii producţiei, 17
zăcăminte marginale de gaze concesionate în urma concursurilor publice de ofertă şi un zăcământ
achiziţionat de la alt concesionar. Domnia Sa a mai menţionat că recent AMROMCO – Romania a
achiziţionat două noi instalaţii mobile pentru foraj şi workover, şi că începând din anul 2003 – de când
compania şi-a început activitatea în România – a realizat aici multe alte investiţii semnificative, că are
un număr de peste 100 de salariaţi şi că în această perioadă a contribuit la bugetul de stat românesc cu
sume importante plătite sub forma de impozite, taxe şi redevenţe. Domnul J.L. MUNGLE a mulţumit
conducerii S.I.P.G., şi în mod special domnului dr. ing. Gheorghe BULIGA pentru ocazia oferită
companiei AMROMCO de a-şi prezenta realizările în România.
Domnul Dr. ing. Ion POTÂRNICHE, director general ICPE ACTEL, a început prin proiecţia
unor imagini care vorbeau despre industriile de petrol şi despre petrolişti pe meleaguri româneşti,
nevoi şi greutǎţi nu rareori rezolvate de cei care cupleazǎ din umbrǎ pentru a ajuta, pentru a fi de folos.
Adică exact scopul societăţii condusă de domnul Ion Potârniche, care are menirea sǎ asigure utilaje
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şi dotǎri de înaltǎ eficienţǎ pentru a controla şi dirija în regim de siguranţǎ locuri în complicatele
instalaţii petrolifere unde ar putea avea loc manifestǎri de hazard.
În prezentarea Inginerului Ilie LAŢA, director la SNTGN TRANSGAZ, s-a remarcat preocuparea
managementului actual pentru modernizarea reţelei naţionale de transport gaze naturale prin alinierea
la standardele europene vizând implementarea noului cod al reţelei şi realizarea sistemului centralizat
de achizitie a datelor (SCADA).
Un cuvânt cu totul special l-a avut domnul Drd.ing. Gheorghe RADU, vicepreşedinte al S.I.P.G.,
director de departament al singurei societăţi naţionale (cu capital majoritar de stat) care continuă
să activeze în România în domeniul extracţiei de hidrocarburi, în speţă ROMGAZ S.A. – cel mai
mare producător de gaze din România. Prezentând pe larg realizările societăţii, atât în ce priveşte
activitatea de producţie, furnizare şi înmagazinare subterană a gazelor, dar şi în domeniul explorării
prin asimilarea metodelor moderne de achiziţie şi procesare a datelor de seismică 2D şi 3D, Domnia
Sa a demonstrat, folosindu-se şi de principalii indicatori financiari, că o companie, indiferent de
natura capitalului, poate fi performantă dacă managementul este performant.
*
Pe parcursul manifestării au fost înmânate, celor peste 700 de participanţi, DIPLOME DE
ONOARE şi medalii jubiliare EXCELENŢĂ ÎN PERFORMANŢĂ. În cele doua zile ale Simpozionului
participanţii au primit în dar reviste şi cărţi editate de către S.I.P.G. şi U.S.I. – Romania.
În finalul Simpozionului Jubiliar, din partea organizatorilor, domnul Nicolae Napoleon Antonescu
(U.P.G.), domnul Gheorghe Buliga şi doamna Violeta Dumitriu (S.I.P.G.), domnul Manuel Chejnoiu
(F.S.L.I. – PETROM) şi doamna Varinia Radu (Expert Petroleum) au înmanat 56 de trofee jubiliare
Societăţilor, Asociaţiilor şi Instituţiilor care au avut un rol important de-a lungul celor 150 de ani de
industrie româneasca de petrol.
Acestea au fost principalele momente ale simpozionului de omagiere a petrolistului la modul
general, de prezentare a unor realizǎri de excepţie, dar şi a unor perspective de urmat. Participanţii
s-au simţit mai prezenţi şi fericiţi în echipa petrolistǎ, iar domnul dr. ing. Gheorghe BULIGA a închis
lucrǎrile elogiind prezentul şi viitorul specialistului petrolist român şi adresând cuvinte de mulţumire
şi aleasă preţuire tuturor sponsorilor şi tuturor categoriilor de participanţi la acest eveniment, apreciat
unanim ca fiind realizat cu deosebit succes. Ca preşedinte fondator al asocieţiei profesionale a
petrogaziştilor din România, domnul BULIGA a făcut un apel la conştiinţa şi orgoliul de breaslă
al celor prezenţi pentru ca fiecare să-şi sporească efortul pentru sprijinirea şi fortificarea Societăţii
Inginerilor de Petrol şi Gaze. Totodată a transmis felicitări societăţilor, asociaţiilor şi Muzeului
Naţional al Petrolului pentru manifestările organizate pe parcursul anului 2007 sub egida 150 de
ani ce industrie de petrol în România. În numele S.I.P.G. a urat noi succese petroliştilor români de
pretutindeni.

Simpozionul a fost urmat de o recepţie de gală cu care ocazie cvartetul de coarde QUARTUS a
interpretat piese de virtuozitate din repertoriul clasic universal, iar Corul Facultăţii de Teologie de la
Universitatea Bucureşti a interpretat un porpuriu de Colinde Româneşti, mult apreciate de invitaţi.
*
Încununând pleiada de manifestări omagiale aşezate sub semnul celor 150 de ani de industrie
petrolieră românească, Simpozionul Petrolul − modernitatea trecutului şi garanţia viitorului,
dincolo de reuşita momentului a reprezentat o dovadă incontestabilă a spiritului viguros pe care este
capabil să-l dezvolte confreria petroliştilor români într-un moment nu tocmai fast al devenirii sale atât
de zbuciumate.
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Dorin MARIAN
Şeful Cancelariei Primului Ministru
al Guvernului României

Prof.dr.ing. Nicolae Napoloen ANTONESCU
Rector Onorific al U.P.G. Ploieşti

Monitorul de petrol şi gaze ♦ 12(70) Decembrie 2007

Cornel CONDREA
Director General Adjunct al
Direcţiei Generale de Politică
Energetică din M.E.F.

ing. Liviu LUCA,
Preşedintele F.S.L.I.-Petrom
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Dr. ing. Gheorghe BULIGA
Preşedintele fondator al S.I.P.G.

Acad. Mircea MALIŢA
Preşedintele Fundaţiei Universitare
a Mǎrii Negre

Prof. univ. dr. ing. Vlad ULMANU
Rectorul Universitǎţii de Petrol- Gaze
din Ploieşti

Ing. David MARTINON
Reprezentantul Expert-Petroleum
România
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Profesor Ion ŞTEFĂNESCU

Ing. Constantin ZIDARU
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Ing. Victor DRAGOMIRESCU

Ing.geolog Alcibiade MIHĂILESCU
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Ing. Elisabeta BOCIU

Acad. Gheorghe UDUBAŞA
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Ing. Dan Şerban LEUCUŢIA
Vicepreşedinte S.I.P.G

Amiral Emil DUMITRESCU

Dr.ing. Ştefan-Traian
MOCUŢA

Petrolul, modernitatea trecutului şi garanţia viitorului

Ing. Viorel PORDEA
Şef serv. examinare
preliminară – OSIM

Dr.ing. Nelu IONESCU

Ing. Septimiu SEICEANU
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Ing. Ioan FILIPAŞ
Vicepreşedinte S.I.P.G.

Ing. Ioan M. MIHALACHE
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Dr.ing. Iulian IANCU
Preşedintele CNR-CME şi al
Comisiei pentru industrii şi
servicii a Camerei Deputaţilor

Ing. Andrei Răzvan-GRIGORESCU
Preşedintele Federaţiei Patronale de
Petrol şi Gaze
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Drd. ec. Violeta DUMITRIU
Preşedintele executiv al S.I.P.G

Ing. Dan VASILESCU
Director Executiv al A.C.F.R.
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Stephen BIRELL
Vicepreşedinte Sterling Resources
LTD. (Operaţiuni România)

Drd.ing. Gheorghe RADU
Director SNGN ROMGAZ S.A.

Fiz. Paula Iolanda LUCA
Director General I.C.E.R.P.

Drd.ing. Liviu ILAŞI
Director General S.C. CONPET S.A.
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Ec. Mihai LUPU
Director General
S.C. Oil Terminal S.A.

Achim SAUL
Director General
E.ON Gaz România

Ing. Ilie LAŢA
Director SNTGN TRANSGAZ S.A.
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Jerry L. MUNGLE
Manager general
AMROMCO ENERGY LLC
România

Dr.ing. Ion POTÂRNICHE
Director General ICPE ACTEL
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Organizatorii Simpozionului Jubiliar

150 ani de industrie româneasc@ de Petrol
— Petrolul, modernitatea trecutului }i garan]ia viitorului —
au decernat Diploma de Onoare şi
Medalia Jubiliară

Excelenţă în Performanţă
următoarelor personalităţi:
A
ACHIM SAUL
ALBULESCU MIHAI
ALDEA ADRIAN VASILE
ALDESCU CONSTANTIN
ALDESCU NICOLAE
ALECU DUMITRU
ALEXANDRESCU GHEORGHE
ALEXANDRESCU RADU
ALEXANDRU IONEL
ALEXE MARIA
ALEXE VERGIL
AMZA NICOLAE
ANAGNASTOPOL ZIZI
ANASTASIU RĂZVAN
ANDREIANU TUDOR
ANDREW COSTIN
ANGHEL VICTOR
ANTONESCU LUCIA
ANTONESCU NICULAE
NAPOLEON
ANTONIE FLORINA
APOSTIOAIE OVIDIU
APOSTOLESCU MIHAI
APOSTU SORINEL
APREUTESEI CONSTANTIN
ARABU ALEXANDRU
ARDELEANU CĂTĂLIN
ARMEGIOIU NICOLAE
ARON VASILE
ATANASIU CONSTANŢA
AVRAM IOAN
AVRAM LAZĂR
AVRAM PANTELIMON
AVRAMESCU VALENTIN
AVRAMESCU VICTOR

B
BACIU EDUARD
BADEA ADRIAN
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DEA CONSTANTIN
BADEA
BADEA DUMITRU
BADEA GHEORGHE
BADEA IOAN
BADEA PETRICĂ
BALLIU SOTIR
BALTĂ DORU
BALTEŞ NICOLAE
BANDI ŞTEFAN
BANGHEA OPREA
BARAC GHEORGHE
BĂRĂU MIRCEA

B
BARBĂLATĂ
GHEORGHE
B
BARBU
NICOLAE
B
BARBU
RADU
B
BARBU
VASILE
B
BASGAN
ION
B
BAUMAN
FLORIN
B
BAZGAN
P. GHEORGHE
B
BĂDIŢĂ
NASTASIE
B
BĂDULESCU
LAURIAN
B
BĂIAŞU
GHEORGHE
BĂICOIANU MIRCEA
BĂLAJ TRĂIAN
BĂLAN GHEORGHE
BĂLAN RADU
BĂLĂNICA CORNELIA
BĂLĂŞOIU MIREL
BĂNĂŢEANU FLOAREA
BĂNICĂ LUCIAN
BĂRBULESCU TOADER
BĂSESCU ADRIAN
BĂSESCU TRAIAN
BĂTĂIOSU GRIGORE
BÂLDEA DAN
BÂRSAN CRISTIANA
BELC VIOREL
BELCESCU MIHAI
BERCEA FLORIN
BERNARD ARNOUD
BIBIREAŢĂ PETRU
BIEA ION
BIRRELL STEPHEN
BLEBEA TRAIAN
BLEJAN CONSTANTIN
BOMBOE PETRE
BOCIU ELISABETA
BOGATU LAURENŢIU
BOGĂŢOIU AUREL
BOHÂLŢEANU ION
BOLOCAN ION
BOLOHAN ION
BOROŞI GICU
BOŞILCĂ NICOLAE
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BOTEANU TIBERIU
BOTESCU MARIN
BRAŞOV AUREL
BRAŞOV GHEORGHE
BRAŞOV NICOLAE
BRAŞOV PETRE
BRATU FLORIN
BRATU VIRGILIU
BRĂNICI DAN
BREZAN GHEORGHE
BUCĂTARU AUREL
BUCUR JEAN
BUCUR VICTOR
BUDIŞAN GHEORGHE
BUFTIA EMIL
BUGIN EUGEN
BULIGA GHEORGHE
BURCEA MARIN
BUSUIOC GELU
BUTARU ION
BUTCOVAN GHEORGHE

C
CALOTĂ CONSTANTIN
CALOTĂ EMIL
CALOTESCU NICOLAE
CALU VASILE
CAMINSKI MIHAI
CATU GHEORGHE
CAZAN CONSTANTIN
CĂLĂRAŞU SORIN
CĂLBUREANU GHEORGHE
CĂLIMĂNESCU LEONARD
CĂLIN PAUL
CĂPRARU CONSTANTIN
CĂRĂMIDĂ LIVIU
CĂTINĂ PETRU
CĂTUŢ CONSTANTIN
CÂRSTEA VASILE
CÂRSTOCEA FLORIN
CÂŞU ILIE
CECIU GHEORGHE AUREL
CELESCU MIRCEA
CERIU GEORGE
CHEJNOIU MANUEL
CHEŢAN IOAN
CHIRAN PAUL
CHIRILĂ ALEXANDRU
CHISĂLIŢĂ DUMITRU
CHIŞCAN VASILE
CHIVA ALEXANDRU
CILIBIA DUMITRU
CIOBANU GHEORGHE
CIOBANU PANTELIMON
CIOBOTARU VIRGINIA
CIOCANELLI MIHAI

CIOCODEICĂ ADRIAN
CIOCODEICĂ MIHAI
CIOCOIU NICOLAE
CIPCA ION
CIUBOTARIU CONSTANTIN
CIUCIUC VASILE
CNEJEVICI SVETOZAR
COBAN CONSTANTIN
COCAN VASILE
COCONEA GABRIEL
COJEAN PETRU
COJOCARU DORIN OCTAVIAN
COJOCARU FLORINEL
COLESNIC ROMEO
COLOJA MIHAI PASCU
COLŢEANU VASILE
COLUMBEANU ION
COMAN AUREL
COMAN CONSTANTIN
COMAN IULIAN
COMAN VALERIU
COMĂNESCU GABRIEL
COMŞA PETRE
COMŞA VASILE
CONDRACHE ALEXANDRU
CONDREA CORNEL
CONSTANTIN GEORGE
CONSTANTIN IOSIF
CONSTANTIN MIRCEA
CONSTANTINESCU DORIN
CONSTANTINESCU EMIL
CONSTANTINESCU FLORIAN
CONSTANTINESCU GHEORGHE
CONSTANTINESCU NICOLAE
CONSTANTINESCU ŞTEFAN
COROIAN STOICESCU CORNELIA
COSMEANU ŞTEFAN
COSTACHE CĂTĂLINA
COSTEA NICOLAE
COSTEA ŞTEFAN
COSTIUC VASILE
COSTOIU DOREL
COTEŞ DAN
COVACI GHEORGHE
COVALCIUC NICOLAE VIOREL
CRĂCIUN EUGEN
CRECANĂ VIRGIL
CREŢU DUMITRU
CREŢU ION
CRISTEA VALENTIN
CRISTESCU DORU
CRISTESCU LIVIU
CRISTOCEA VIOREL
CRISTOLOVEANU GEORGE
CRIŞAN IOAN TIMOTEI
CRUCEANU FELICIA
CRUCERU GHEORGHE
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CRUDU ŞTEFAN
CUCU ADRIAN
CUCU VALENTIN
CUCUIAT MARIUS
CULEA TINCA

D
DAMEAN VIORICA
DAMIAN GELU
DAMIAN GHEORGHE
DAMIAN MIHAI
DANCIU VITALIAN
DAVID MARTINON
DARABAN EUGENIA
DAVID VIOLETA
DAVIDESCU REVEICA
DAVIDOIU VALERIU
DAVIŢOIU DUMITRU
DĂESCU PETRE
DĂNESCU ION
DĂNCIULESCU CONSTANTIN
DĂSCĂLESCU VASILE
DĂUŞ PETRE
DÂRVĂREANU MARIN
DECU NICOLAE
DEDU NICOLAE
DELCA NICOLAE
DIACONESCU CONSTANTIN
DIAMANDESCU MIRCEA
DICEA OPREA
DIMA NICOLAE
DINCĂ IONEL
DINU CORNEL
DINU CORNELIU
DINU DAN
DINU ION
DINU NICOLAE
DIOANCĂ GABRIEL
DIŢĂ STELIAN
DIŢULESCU CĂTĂLIN
DOBÎRCIANU SORIN
DOBRINESCU DUMITRU
DOBROGEANU IULIANA
DOBROMIR NICOLAE
DOGARU LEON
DORIN MARIAN
DRAGNE PETRE
DRAGOMAN MIREL
DRAGOMIR ION
DRAGOMIR VIOREL
DRAGOMIRESCU VICTOR
DRĂGUŢOIU DAN
DRUŢĂ FLORIAN
DUINEA LIVIU
DOMAN ALEXANDRU
DOBRE CONSTANŢA
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DONOVICI GHEORGHE
DRĂGUŞIN OCTAVIAV
DRIDEA MIRCEA
DUMITRACHE ION
DUMITRACHE NICOLAE
DUMITRAŞCU LIVIU
DUMITRESCU CONSTANTIN
DUMITRESCU EMIL
DUMITRESCU ION
DUMITRESCU IOSIF
DUMITRESCU MIRCEA
DUMITRESCU STELIAN
DUŢĂ EUGEN
DIMITRIU ALEXANDRU
DUMITRIU ELENA
DUMITRIU PAUL
DUMITRIU VIOLETA
DUMITRU MARIN
DUMITRU NICOLAE
DUMITRU VALERIA
DUMITRU VICTOR

E
ENACHE DIANA
ENACHE ION
ENACHE MIRCEA
ENE CONSTANTIN
ENE ELENA
ENE FLORIN
ENESCU ION ADRIAN
ENUŢA MARIAN
ERIMIA MARIN

F
FĂLCUŢĂ PERSIU
FEDORINOV IGOR
FILIPAŞ IOAN
FIRU LIVIU
FÎCIU NICOLAE
FLOAREA ALEXANDRU ADRIAN
FLOREA MIRCEA
FLORESCU GHEORGHE
FLUERARU MIHAI
FODOR IULIU
FOTESCU CONSTANTIN
FRĂŢILĂ RADU
FRĂŢILĂ VASILE
FUNARU DORU
FURTUNĂ EMIL

G
GAGIU TRAIAN
GAL LUCIAN
GANEA ALINA
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GANŢĂ GHEORGHE
GAVRILĂ MIRCEA
GĂBUDEANU BOGDAN
GĂNESCU ION
GEANĂ MIRCEA
GEORGESCU ALEXANDRU
GEORGESCU CĂLIN
GEORGESCU CECIL
GEORGESCU EMIL
GEORGESCU EUGEN
GEORGESCU GEORGE
GEORGESCU GHEORGHE
GEORGESCU LUCIANCONSTANTIN
GEORGESCU MIHAI
GEORGESCU OCTAVIAN
GEORGESCU RADU MIHAIL
GEORGESCU PAUL
GERMAN MIHAI
GHENOIU MIRCEA
GHENGHEA GHEORGHE
GHEORGHE ALEXANDRU
GHEORGHE GABRIEL
GHEORGHE MARIANA
GHEORGHE NIŢU
GHEORGHIŢOIU MIHAI
GHEŢE ZOLTAN
GHILEA IONEL
GHIURŢU GABRIELA
GIURCONIU NICOLAE
GIURESCU MARIN
GOGONEA
GHEORGHE
MARIAN
GOGULESCU AURELIAN
GONGU TEODOR
GRĂDIŞTEANU IULIAN
GREABU ALEXANDRU
GRECU DUMITRU
GRIGORE VIRGIL
GRIGORESCU ANDREI
GLIGA ION
GROZA IOAN
GROZEA VASILE
GUBANDRU TRAIAN
GUSLICOV STELIAN
GUŢILĂ ADRIAN
GUŢU MARIA
GYÖRI ION

H
HAHUI FĂNEL
HAMZA KARIMOV
HAŞOTI PUIU
HAŢEGAN VASILE
HĂLĂCIUGĂ MIRCEA
HEBRISTEAN TEODOR

HORHOIANU GHEORGHE
HORNOIU REMUS
HUIDAN SORIN
HUNCKER VASILE-THEODOR

I
IACOB EMERICH
IAKOB ALEXA
IAMANDEI WALTER
IANĂŞI MIHAI
IANCU DOINA
IANCU IOAN CORNELIU
IANCU IULIAN
IANCU LAVINIA
IANCULESCU MIRCEA
IANOŞ IULIAN
IAVLOVSCHI EUGEN
ICHIM DAN
ILAŞI LIVIU
ILIE GHEORGHE
ILIESCU CONSTANTIN
ILIESCU GHEORGHE
ILIESCU ION
ILIESCU VICTOR
ILINCA DOREL
ILINCA NICOLAE
IOACHIMCIUC RAMIRO
IONCEA VIORICA
IONESCU DANIELA
IONESCU GHEORGHE
IONESCU HARITON
IONESCU HORIA
IONESCU MARIUS - LIVIU
IONESCU MIHAI BICAZ
IONESCU NELU
IONESCU RADU
IONESCU OANA
IONESCU RUXANDRA
IONESCU SARINA
IONESCU SORIN
IONESCU TEODOR
IONESCU VLADIMIR
IONIŢĂ ADRIAN
IONIŢĂ DUMITRU
IONIŢĂ LAVINIA
IONIŢĂ MIHAI
IONIŢĂ VASILE
IORDACHE CRISTINEL
IORDACHE GEORGE
IORDACHE MIRCEA
IORDĂNESCU RĂZVAN
IORDĂNESCU VALENTIN
ISPAS CONSTANTIN
ISTRATE ION
ISTRATE MARCEL
IUNCU PETRE DANIEL
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IVAN CONSTANTIN
IVAN DINU
IVAN STELIAN
IVAŞCU ZAMFIR
IVĂNEL VIRGIL
IVĂNUŞ GHEORGHE

J
JIANU DUMITRU
JIANU MIHAIL
JUNCU VASILE

K
KATZ ELIAHU
KOHLER ALEXANDRU

L
LABĂ MIRCEA
LADWEIN WERNER
LAŢA ILIE
LAZAR GABRIEL
LAZĂR IOAN
LĂPĂDAT EMIL
LĂPĂDAT MALVINA
LECA AUREL
LEFTER SILVIU
LEONTE GHEORGHE
LEONTIEŞ EMILIAN
LEU MIHAI
LEUCUŢIA DAN ŞERBAN
LOUBOUTIN MICHEL
LOGHIN GHEORGHE
LUCA DOREL
LUCA IOLANDA PAULA
LUCA LIVIU
LUCA MARCEL CONSTANTIN
LUCACI LUCIAN
LUCHIAN MATEI
LUNGU CONSTANŢA
LUNGU OCTAVIAN
LUPESCU MIRCEA
LUPU MIHAI
LUPU MIRCEA

M
MACAROVSCHI MARCEL
ALEXANDRU
MACHEDON VICTOR
MACOVEI NECULAI
MAGLA DUMITRU
MALIŢA MIRCEA
MALOŞ MIHAI
MAN ŞTEFAN

MANDALOPOL DAN
MANEA CONSTANTIN
MANOLESCU GORUN
MANTA IOAN
MARCHIDAN DOREL
MARCU BĂNICĂ
MARCU LIVIU
MARCU LUCA
MARCU NĂIŢĂ
MARIA CONSTANTIN
MARIAN DORIN
MARICA PETRE
MARIN DORU
MARIN GEORGIANA
MARIN GHEORGHE
MARINCEA ŞTEFAN
MARINESCU CĂTĂLIN
MARINESCU GHEORGHE
MARINICĂ ŞTEFAN
MARINOV LILIANA ADRIANA
MATACHE SĂVAN HORIA
MEETESCU ADRIAN
MATEESCU ELENA
MATEESCU MIHAI
MATEI CRISTIAN MARIAN
MATEI MIRCEA
MATEI VASILE
MAZILU PANAITE
MĂGDOIU LILIANA
MĂLUREANU ION
MĂNOIU DUMITRU
MĂRCULESCU SORIN
MĂRUNŢEANU CRISTIAN
MĂRUNŢIU MARCEL
MĂTRĂCARU CLEMENT
MĂZĂREANU MIRCEA
MEDAR ELENA
MEDAR PANTELIMON
MELIAN IONEL
MEŞCA DARIUS
METEA VIRGIL
MICLĂUŞ OLGA
MIHAI I DE ROMÂNIA
MIHAI MIHĂIŢĂ
MIHAI SORIN
MIHALACHE ION
MIHĂILESCU ALCIBIADE
MILOIU GHEORGHE
MÎNĂILĂ VASILE
MINCIU NICULAE
MIRESCU FILIP
MIRODONE MIOARA
MIŞCOCI DINULESCU DORU
MITU ALEXANDRU
MITROI CONSTANTIN
MOCĂNESCU FLORIN
MOCUŢA TRAIAN ŞTEFAN
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MODORAN EMIL
MOISIN IOAN
MOLNAR DAN
MORARI DAN
MORARU RADU
MOREANU ANDREI
MOROŞANU ION
MOROTI DORIN
MOTAŞ CONSTANTIN
MUJA ILIE
MUNGLE JERRY
MUREŞAN ION
MUSTĂŢEA PETRE
MUŞAT GHEORGHE
MUŞATESCU VIRGIL

N
NACHE EMILIAN
NACLAD CONSTANTIN
NĂSTASE MIŞU
NEACŞA RODICA
NEACSU VIOREL
NEAGU FLOREA
NEAGU GHEORGHE
NEAGU MIRCEA
NEAGU TOMA
NECULA STELIAN
NEDELCU CORNEL
NEDELCU ION
NEDELCU LUCIAN
NEGHINĂ FLORIN
NEGOESCU AMALIA
NEGOIŢĂ VICTOR
NEGRUTZI BOGDAN
NEGUŢ AURELIAN
NICA GHEORGHIŢĂ
NICULESCU ION (JOHNNY)
NICULESCU ISIDOR
NICULESCU NATALIA
NICOARĂ TANASIE
NICOLAE MARIUS
NICOLESCU BOGDAN
NICOLAESCU VASILE
NICOLESCU-SAVA MIHAIL
NISTOR ANTOANETA
NISTOR IULIAN
NISTOR SEVER
NIŢĂ PETRE

O
OANCEA FABIAN
OLOSZ GERGELY
OLTEANU BOGDAN
OLTEANU DONOSE ROMULUS
OLTEANU DUMITRU
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OLTENEANU ION
ONUŢU ION
OPREA AUGUSTIN
OPREA IOAN
OPREA MIHAI
OPRIŞAN CRISTINA
ORFESCU TRAIAN
OSMAN LAURENŢIU
OZARCHEVICI MIHAI

P
PAKUCS ADALBERT
PALAŞCĂ VIOREL
PALEOLOGU CONSTANTIN
PAMPU IONUŢ
PANAITESCU AURELIA
PANĂ GHEORGHE
PANDELE NECULAE
PANDURU VICTOR
PANU DUMITRU
PANTAZI ION
PANTEA ION
PANTILIE DAN
PARASCHIV DUMITRU
PAVEL ALECSANDRU
PAVEL BOGDAN
PAVLOVSCHI NECULAI
PATRICIU DINU
PĂNCESCU FLORIN
PĂTĂRLĂGEANU MARCELA
PĂTRAŞCU GRIGORE
PĂTRAŞCU VALERIU
PÂNDARU NICOLAE
PÂRCALAB DUMITRU
PÂRCĂLABU MARIN
PÂRLICEANU MIHAI
PÂRVU I.CONSTANTIN
PETRESCU ION
PERJARU GHEORGHE
PERNIU CARMEN
PERNIU FLORIN
PETCU ION
PETRE ION
PETRE VICTOR
PETRESCU MARIUS
PETRESCU SILVIU
PETROVAN SIMONA
PETROVICI ELENA
PHILIPPE GHEZ
PINTEA HORIA
PINTICAN LIVIU
PITEA TEODOR
PITEIU MARCEL
PLATON ALEXANDRU
PLÂNGU MIRCEA
PLESCA MIRELA
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PLUTĂ PETRE
POHOIU DAN
POP AURELIAN
POP FLAVIU IOSIF
POPA CONSTANTIN
POPA GH. ION
POPA N. IOAN
POPA MARCEL
POPA ROMEO
POPEIA CRISTEL
POPESCU ADRIAN
POPESCU ALEXANDRU
POPESCU CONSTANTIN
POPESCU CORNEL
POPESCU CORNELIU
POPESCU DUMITRU
POPESCU ELENA
POPESCU ION
POPESCU ION
POPESCU IONEL
POPESCU NICOLAE
POPIŢA MARIA
POPOVICI ALEXANDRU
POPOVICI ALINA
LĂCRĂMIOARA
POPOVICI VLAD
PORDEA VIOREL
POSEA NICOLAE
POSTELNICU MIRCEA
POTÂRNICHE ION
PREOTEASA ION
PREDA ALEXANDRU
PREDA CRISTIAN
PREDA STELIAN-MARIUS
PRICOIU PRICUNDA ŞTEFAN
PUCIOI GHEORGHE
PUSTIANU EMIL ŞTEFAN
PUŞCOIU ION

R
RADA IOAN CONSTANTIN
RADU CONSTANTIN
RADU CONSTANTIN GABRIEL
RADU CRISTIAN
RADU FLORIN
RADU GHEORGHE
RADU LUCIAN
RADU MIHAI
RADU VARINIA
RAICOVICI RINO
RAŞEEV SERGIU
RAŢĂ PETRE
RĂDUCA MARIN
RĂDULESCU ECATERINA
RĂDULESCU MICŞUNICA
RĂDULESCU VICTOR

RÂMNICEANU SEBASTIAN
RIZAN D. GHEORGHE
RIZEA EUGENIA
RIZEA MARCEL
RIZEA MARIAN
RIZESCU MIHAI
ROE ANDREI
ROHOZNEANU DUMITRU
ROŞCA MADI MANUELA
ROŞCA MARIUS CRISTIAN
ROŞCA PAUL
ROŞCA VLADIMIR
ROŞU VICTOR
ROŞU VIRGIL
ROTARU CONSTANTIN
ROTARU SILVIU
ROZENZWEIG MIOARA
RUSU I. DIMITRIE
RUSU IOAN

S
SAVA CONSTANTIN
SAVU IOAN
SĂFTOIU CONSTANTIN
SĂNDULESCU MIRCEA
SĂNDULESCU NICOLAE
SARAC FLORIAN
SĂRĂŢEANU MARI-JEANE
SĂVULESCU MARIE-JEANNE
SĂVULESCU VICTOR
SÂRBU ION
SÂRBU CONSTANTIN
SÂRBU GABRIEL
SÂRBULESCU MIHAI
SCORŢEANU MARIN
SCRIDON IOAN
SCUREI LUMINIŢA
SECĂREANU GABRIEL
SEICEANU SEPTIMIU
SEREA ŞTEFAN
SERSEA NICOLAE
SGARBURA ALEXANDRU
SILAGHI SORIN
SIMEN MARIN GHEORGHE
SIMESCU NICOLAE
SIMION ION
SMĂRĂNDESCU MIHAI
SMEU NICU
SMOCOT ILIE
SOARE CONSTANTIN
SOARE STAN
SOARE VALERIU
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SOCOL SEBASTIAN
SPIRIDON DANIEL
SPIRIDON GHEORGHE
STAMATOIU ISIDOR
STAN ALEXANDRU
STAN PUFU GEORGE
STANCIU DRAGOŞ
STANCIU EUGEN
STANCIU LUCIAN
STANCIU ŞTEFANIA
STANCU LUCIAN
STANCU VICTOR
STĂICULESCU NICOLAE
STĂNESCU VALERIU
STĂNICĂ EZEANU DORIN
STĂNICĂ PETRE
STĂNESCU GRIGORE
STĂNESCU MIHAI
STĂNESCU RODICA
STOENESCU NICOLAE
STOICA FLORENTIN
STOICESCU MARIUS
STOICESCU STELIAN
STRATULAT MARIA
STRĂTULĂ COSTICĂ
STROESCU CIRIL
STROILESCU NICOLAE
SUCIU DORIN

Ş
ŞANCU NATALIA
ŞANDRU ION
ŞCHIOPESCU ALEXANDRA
IOANA
ŞERBAN CONSTANTIN
ŞOMOIAG IOAN
ŞOVĂIALĂ CORNEL
ŞOLDAN CONSTANTIN
ŞTEFAN IOAN
ŞTEFAN MIRCEA
ŞTEFAN SORIN
ŞTEFAN VIOREL
ŞTEFĂNESCU DAN PAUL
ŞTEFĂNESCU ION
ŞTEFĂNICĂ ŞTEFAN
ŞTEFURĂ VICTOR
ŞUPEALĂ GHEORGHE

TĂNASE ELENA
TĂNASE LUCIAN
TĂNASE NICOLAE
TĂNĂSESCU GABRIELA
TĂNĂSESCU NICOLAE
TĂRÂŢĂ PETRE
TĂRICEANU POPESCU CĂLIN
TĂTAR ALEXANDRU
TĂTULESCU ION
TELEAŞĂ MIHAI
TEODORESCU CONSTANTIN
TEODORESCU CORNELIA
TEODORESCU CRISTIAN
TEŞCAN VASILE
TITTES EUGEN ROBERT
TOADER GHEORGHE
TOADER RODICA
TOBESCU FLORIN
TOCAN DUMITRU
TODEA CRISTIAN
TOMESCU ALEXANDRU
TOMESCU CRISTIAN
TOMESCU LUCIAN
TOMESCU POLICARP
TOROIPAN CRISTIAN
TOTAN COSTEL
TOTH FRANCISC
TRAIAN TUDOR
TRIFAN CORNEL
TRUICA ION
TRUICĂ MATILDA
TRUICĂ VASILE
TUCU MARI DORU
TUDOR GH. ILIE
TUDOR IOAN
TUDORACHE TUDOREL
TULBEA GHEORGHE
TURCU AUREL
TURCU AURELIA
TURTA ALEXANDRU

Ţ
ŢAPOREA DUMITRU
ŢÂNŢĂREANU CONSTANTIN
ŢICOVSCHI VLADIMIR
ŢUŢUIANU GHEORGHE

U

T
TACHE FLORIN
TACHE ION ANTONIO
TACHE LUCIAN
TARAN CONSTANTIN
TARAŞ TEODOR
TĂTULESCU SIMONA

UDUBAŞA GHEORGHE
ULEIA EMILIAN
ULMANU VLAD
UNGUREANU D. ION
UNGUREANU LEON
URSOIU CRISTIAN VALENTIN
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V
VALEA ŞTEFAN
VALTER BOGDAN
VALTER TEODOR
VALUŢĂ MIHAI
VARJOGHE MIHAI CĂTĂLIN
VASILESCU GEORGE DAN
VASILESCU GHEORGHE
VASILIU GRIGORE
VASILOIU DIMOFTIE
VĂCĂRESCU GHEORGHE
VĂCĂROIU NICOLAE
VÂNĂTORU DUMITRU
VÂRGOLICI ROMEO
VELESCU MARIUS
VELICIU ŞERBAN
VENETE CONSTANTIN
VESCAN MIRCEA
VESPAN GHEORGHE
VIŞA FLORIN
VIZITIU CORNEL
VLAD ION
VLAD TIBERIU
VOICU CRISTIAN-COSTIN
VOICU GHEORGHE
VOICU ION
VOINEA GABRIELA
VOINEA PAULA
VOSGANIAN VARUJAN

W
WOINAROSKI MIHAI
WOLFF RICHARD

Z
ZAFIU NICOLAE
ZAHARESCU ILIE
ZAHARESCU PETRIŞOR
ZALMAN ALEXANDRU
ZECHERU GHEORGHE
ZECHERU ION
ZETT GHEORGHE
ZGARBURĂ ALEXANDRU
ZGÂIA ION
ZIDARU CONSTANTIN
ZIDARU ION
ZIMBILSCHI VIVIANA
ZOICAN LIVIU
ZORZOMAN CONSTANTIN
ZUGRĂVESCU DOREL
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150 de ani de industrie românească de petrol

Organizatorii Simpozionului Jubiliar

150 ani de industrie româneasc@ de Petrol
— Petrolul, modernitatea trecutului }i garan]ia viitorului —
au decernat Diploma

de Excelenţă şi

Trofeul Jubiliar

150 ani de industrie românească de petrol
următoarelor organizaţii:
zaţii:

1. S.C. PETROM S.A.
2. ROMPETROL
3. S.N.G.N. ROMGAZ S.A.
4. S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.
5. S.C. E.ON GAZ-ROMANIA S.A.
6. S.C. DISTRIGAZ SUD S.A.
7. S.C. CONPET S.A.
8. S.C. OIL TERMINAL S.A.
9. ASOCIAŢIA CONTRACTORILOR DE FORAJ
DIN ROMÂNIA (ACFR)
10. S.C. FORAJ SONDE S.A. Tg. Mureş
11. DAFORA S.A. Mediaş
12. UPETROM Ploieşti
13. UPET Targovişte
14. U.P.G. Ploieşti
16. ASOCIAŢIA ”SOCIETATEA INGINERILOR DE
PETROL ŞI GAZE” (SIPG)
17. Jurnalul de petrol şi gaze
18. Monitorul de petrol şi gaze
19. PETROSTAR Ploieşti
20. F.S.L.I. Petrom
21. S.C. PETROMSERVICE S.A.
22. AURELIAN OIL&GAS (România) S.R.L.
23. S.C. UZUC S.A.
24. Muzeul Naţional al Petrolului Ploieşti
25. S.C. FORADEX S.A.
26. S.C. CONFIND Câmpina
27. Institutul Geologic al României (IGR)
28. PETROTEL-LUKOIL Teleajen
29. SCHLUMBERGER
30. Universitatea din Bucureşti-Facultatea de Geologie
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N R. - C
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.E.
31. C.N.R.
C.M.E.
RM
MAX
X S.A.
S.A
.A.
A. - Mediaş
Meedi
diaş
aş
32. S.C.. A
ARMAX
CE
ERP
R S
A Ploieşti
Plooi
Pl
oieş
e ti
ti
33. S.C. IICERP
S.A.
34. S.C. IPIP S.A.
35. S.C. IPCUP S.A.
36. S.C. INSPET S.A.
37. S.C. UZTEL S.A.
38. S.C. ATLAS GIP S.A. Ploieşti
39. S.C. Steaua Română S.A.
40. S.C. OLTCHIM S.A. Râmnicu Vâlcea
41. S.C. I.C.P.E. ACTEL S.A.
42. ASOCIAŢIA GENERALĂ A INGINERILOR
DIN ROMANIA (AGIR)
43. Grupul Industrial de Petrol Teleajen
44. Colegiul Tehnic “Grigore Cobălcescu” Moineşti
45. Colegiul Tehnic “Lazăr Edeleanu” Ploieşti
46. Şcoala Naţională de Gaz Mediaş
47. S.C. CAMERON S.A. Ploieşti
48. S.C. PROSPECŢIUNI S.A.
49. S.C. EXPERT PETROLEUM Romania
50. S.C. MIDIA RESOURCES S.R.L
51. S.C. ROMOIL S.A.
52. WEATERFORD ENGINEERING SOLUTIONS
TEAM
53. S.C. AMROMCO ENERGY S.R.L. PLOIEŞTI
54. SOCIETATEA INGINERILOR DIN DOMENIUL
GAZELOR NATURALE
55. LIGA PENSIONARILOR PETROLIŞTI DIN
ROMÂNIA
56. S.C. FORAJ SONDE PLOIEŞTI
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150 de ani de industrie românească de petrol
performant, spre a gl
glăsui
lăsui speranţa
spperanţa că petrogaziştii român
români
ni (cum evoca laa tribună doamna Violeta
Dumitriu) vor reven
reveni
primul
ni în pri
imul eşalon al marii familii dee energeticienii ai lumii.
În finalul cuvintelor
mele,
încântat
ectările
cuvinteelor me
ele, aş rămâne deosebit de înc
cântat ca reflec
ctările aniversării acestui
anvergura
eveniment de anver
rgura uunui
nui briliant (metaforic spus)) să ajungă să fie receptate şi ddee către
lumea civilizată, spre
reprezentată
sprre a vedea că România nu este repre
ezentată de oameni
oam
meni care apar înn Media
şi care nu ne fac cin
cinste
către
nste în ţară
ţară sau peste hotare, ci de căt
tre un popor dee oameni cinstiţi, harnici
şi oneşti din care ddescinde
escindde o adevărată lume a profesioniştilor
professioniştilor de toate specialităţile ce-şi
desfăşoară activităţii curatee pe diferite domenii în ţara lo
lor
străinătate
or ca şi în străin
nătate şi care prin
n faptele
lor implementate pr
pragmatic,
ragmatiic, reuşesc să dovedească voinţa
voiinţa şi dorinţă de
de evoluare spre pprogres
rogres
şi civilizaţie, dar ma
mai
ai cu se
seamă
eamă de conduită şi comport
comportament-decent,
tament-decent,, oriunde s-ar aflaa..
deosebită
breaslă,
Cu deo
osebită stimă şi consideraţie de brea
aslă,
precum
m şi urări
urăări de sănătate, realizări, împliniri şi
izbânzi
i bâ i pe toa
ttoate
atte planurile
l
il vieţii
i ţii dvs.,
d
ffamiliei
fami
fa
mili
mi
iliei
liieii ddvs
dvs.
v . sii a
vs
tuturorr celor ce vă sunt dragi,
LA MULŢI
MU
ULŢI ANI
ANI pentru NOUL AN 2008,
20008
0 ,
Collumbeanu-senior
Dr.ing.. I. Columbeanu-senior

BUCUREŞTI
BU
UCUREŞTI
TI 8.12.2007
8.12
88.
12.22007
12
0 7
00

ŢIA
GARAN si
I
Ş
I
ULU
secol
so
A
RECUT dedicat unui
e
T
r
dă
t
A
ă
E
C
TAT
07,
o izbân ,
I
0
,
N
ă
2
t
R
i
e
s
i
E
r
u
MOD
cemb
ntă re
ferite
UL − ele de 6-7 de fost o excele
ratii di ţiei
e
L
n
O
e
R
g
T
n
ial PE
astră a
slă, di
i în zil
e evolu
l omag t la Bucurest iere în ţara no a nobilă brea evenimentel bterane,
u
n
o
i
z
east
rins
etrol
tii su
Simpo I desfasura
tă
striei p i elitei din ac ntate au surp acestei bogă
u
U
d
L
n
i
a aceas
U
l
a
R
i
i
e
e
a
i
r
r
ţ
i
O
m
a
ă
n
n
T
ţ
u
l
d
a
I
c
n
â
I
V
do
fon
înt
rau
iste
ticip
te de la anizatorică a icările foarte de simpla ex ile dintre par d deosebit. E tă
jumata
o
n
r
g
r
i
r
u
a
m
ars
. Com
că şi o
put do
. Întâln presionat în
şti de v de
i
l
a
i
c
e
ştiinţifi acut „istorie” ulate la ince rului negru”
p
apitol
m-a im rofesori şi s
u
f
tim
is un c dicată
tării „a cuţi în lume,
r
p
a
c
care-au petroliere, s
u
o
s
l
r
n
p
î
d
a
x
u
iei
rea e
acest c
asă, de
ecunos
reună a
industr e perfecţiona
imă , r -au regăsit în fiind că împ estare grandio a ţara şi din
a
f
e
d
d
tilor
toat
…S
anif
ienţi
t
urmată
petroliş oşi şi fericiţi
i, conşt La această m resionant din i … au simţi
o
a
n
”
i
a
a
r
r
o
m
ş
p
.
u
i
ă
i
ă
c
t
m
ţ
l
i
„ag
u
a
a
a
r
b
r
univers niţi în numă puternică, leg
vii, de
in gene
atât de lă cu colegi d omânească şi
”,
, ve
r
a
omâni ilie „preţioasă emuri.
h
a
r
r
r
i
a
e
t
i
i
l
r
ş
t
i
o
l
a
r
p
et
vr
m
tro
storia p
lor !
e peste
enii-pe
ul de fa
aur în i onţinut, oam nd sentiment reale durabil tă a petrolişti
i
c
n
r
fu
lor prin e, au trăit pro reciaţi ca valo lumea fascina
t
p
a
n
t
i
a
a
d
i
străin
onişti
scuţi ş
profesi nizatorilor.
recuno
i
t
r
n
a
HE
u
s
m
ă
r
c
rga
ENAC
esto
o
c
a
i
i
a
ş
l
i
r
e
t
o
m
s
l
Cin
tori
ti
graf E
ri iniţia
-muzeo 007, Bucureş
r
o
t
ă
Felicită
t
e
2
c
r
e
i
e
r
C
emb
10 dec

.

.I.P.G
ciatia S

50

Petrolul, modernitatea trecutului şi garanţia viitorului

Monitorul de petrol şi gaze ♦ 12(70) Decembrie 2007

51

150 de ani de petrol în România

PETROLUL SUB CUPOLA
ACADEMIEI ROMÂNE
– trei discursuri de recepţie –
GHEORGHE MACOVEI (1880–1969)

I. Profesorul G. Ţiţeica (1873–1939)
II. Contribuţiunea românească la cunoaşterea
petrolului)
(25 mai 1940)

RĂSPUNS: ION SIMIONESCU
(continuare din numărul trecut)
După ce industria extractivă luase oarecare dezvoltare, iar tehnica prelucrării ţiţeiului ajunsese la
punctul de a nu mai putea continua pe bazele simpliste de la început şi când, în fine, se constatase că
din el se pot obţine produse mult mai preţioase decât lampantul şi păcura, petrolul devine un interesant
obiect de cercetare şi din punct de vedere fizico-chimic. Primele studii sistematice în această direcţie
încep pe la 1900.
În fruntea chimiştilor ce s-au ocupat cu asemenea probleme în perioada antebelică stă personalitatea
proeminentă a profesorului Petru Poni şi cea a d-lui dr. Lazăr Edeleanu. Lucrările lor, intrate de atunci în
patrimoniul ştiinţei universale, sunt un fericit început şi un puternic impuls pentru cercetările de mai târziu.
Petru Poni este cel dintâi chimist care a cercetat sistematic compoziţia petrolurilor româneşti.
Ocupându-se în laboratorul lui de la Iaşi, încă din 1900, cu studiul câtorva ţiţeiuri, el reuşeşte să separe
diferite hidrocarburi din seriile: parafinică, naftenică şi aromatică, subliniază prezenţa în mare cantitate
a acestor din urmă şi stabileşte, în acelaşi timp, existenţa câtorva compuşi, a căror importanţă pentru
calitatea benzinei se recunoaşte mai târziu. Pe lângă aceasta, lui îi revine şi meritul de organizator şi
îndrumător al Comisiunii naţionale de petrol, al cărei preşedinte a fost ales în 1908.
În 1906, odată cu înfiinţarea Institutului Geologic, începe acolo o fructuoasă activitate de cercetări.
D-rul L. Edeleanu, şeful de atunci al laboratorului de chimie al acestui institut, execută o serie de studii
asupra proprietăţilor fizico-chimice a petrolurilor româneşti, începute deja mai înainte. Ca rezultat al
acestor cercetări, el dă la lumină, în colaborare cu ing. I. Tănăsescu şi d-l dr. C. Petroni, principala
lucrare intitulată Studiul petrolului românesc. Iar într-o altă colaborare, cu G. Filitti, prof. G. Many,
prof. Pfeiffer, d-na S. Dulugea şi d-l ing. G. Gane, întreprinde studiul lampantelor şi a altor produse de
destilaţie. Însă aportul cel mai important al doctorului Edeleanu constă în imaginarea unui procedeu de
rafinare a ţiţeiului cu bioxid de sulf lichid, procedeu ce şi-a găsit aplicare în lumea întreagă. Peste 40
de instalaţiuni, răspândite în Europa, America şi Indiile olandeze, însumând o capacitate de prelucrare
zilnică de peste 30 000 t produse petrolifere, aplică procedeul Edeleanu.
Este de remarcat că, graţie rezultatelor acestei fericite colaborări, d-l Edeleanu devine membru
permanent în Comisiunea internaţională pentru unificarea metodelor de analiză a derivatelor de petrol şi
tot ele au dat delegaţiilor noastre la diferitele congrese şi reuniuni internaţionale autoritatea de a impune
punctul de vedere românesc acelor reuniuni.
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Tot la Institutul Geologic, d-l dr. C. Petroni studiază, între altele, problema descompunerii termice a
distilatelor de petrol. Această lucrare are o importantă consecinţă practică, căci, plecând de la rezultatele
ei, s-a ajuns, în preajma intrării noastre în război, la construirea a două fabrici pentru obţinerea industrială
a toluenului prin pirogenarea benzinei grele sau a lampantului. Această substanţă este, după cum se ştie,
materia de plecare în fabricarea trotilului, explozibilul muniţiunilor de artilerie.
În perioada de după război, posibilităţile de studiu ale petrolului se amplifică considerabil, prin
înfiinţarea celor două politehnici, de la Bucureşti şi Timişoara, şi a celor două institute de chimie
industrială de la universităţile din Iaşi şi Bucureşti. Aşa că, după 1920, activitatea în acest domeniu
devine din ce în ce mai rodnică.
Lucrările care se impun în primul rând atenţiunii noastre, prin varietatea şi importanţa lor pentru
industria naţională, sunt cele executate în Institutul de Chimie Industrială din Bucureşti, de sub conducerea
colegului nostru de onoare, d-l prof. N. Dănăilă. Reunite de curând într-un volum de Cercetări ştiinţifice,
ele pot fi grupate în două categorii: studii cu caracter analitic, care au urmărit determinarea compoziţiei
chimice a produselor petrolifere şi stabilirea de metode analitice în vederea atingerii acestui scop,
şi cercetări cu caracter chimico-tehnic, de o extremă utilitate în valorificarea raţională a produselor
petrolifere.
Contribuţiuni tot aşa de interesante la cunoaşterea compoziţiei chimice a petrolului românesc, a
fracţiunilor lui şi a izolării de indivizi chimici din acest petrol au fost aduse de d-l prof. C. Neniţescu de
la Politehnica din Bucureşti şi de elevii săi, precum şi de d-l V. Cerchez, de la aceeaşi politehnică.
Universitatea din Iaşi, prin Laboratorul de Chimie Tehnologică de sub conducerea d-lui prof. C. Otin
şi cel de Chimie Minerală, a contribuit, de asemenea, cu o serie de lucrări în domeniul crackingului şi,
mai ales, cu un important studiu asupra asfaltului de Matiţa.
La rândul ei, Politehnica de la Timişoara, prin d-l prof. C. Cândea şi colaboratorii săi, se înscrie şi ea
cu cercetări în domeniul crackingului şi a gazului metan, precum şi a posibilităţilor de întrebuinţare a
acestui gaz în industria metalurgică şi chimică, ca mediu reductor.
Cât priveşte Laboratorul de Chimie al Institutului Geologic, el s-a menţinut pe linia cercetărilor aşa de
fericit începute înainte de război. Sub merituoasa conducere a d-lui dr. E. Casimir şi cu colaborarea d-lor
C. Creangă, M. Dimitriu şi C. Dumitrescu, se reia studiul metodic al petrolurilor noastre, pe formaţiuni
geologice, schele şi societăţi, pentru determinarea valorii comerciale a tuturor ţiţeiurilor statului în
legătură cu valorificarea lor. În mod paralel, d-l Creangă se ocupă de ameliorarea uleiurilor de uns, iar
d-l P. Petrescu, cu studiul apelor de zăcământ.
Dintre rezultatele obţinute de români în laboratoarele din străinătate se cuvine să amintim cercetările
d-lor I. Teodorini şi S. Philippide, executate înainte de război asupra crackingului, puţin cunoscut pe
atunci, cât şi cele din domeniul chimiei fizice aplicată la petrol, întrepinse după război de d-nii G.
Rădulescu şi M. Iordăchescu, în laboratoarele Şcoalei Superioare de Petrol din Strasbourg.
În fine, nu vom putea încheia acest capitol fără a menţiona, printre cercetările asupra proprietăţilor
fizice generale ale petrolului românesc, studiul d-lui prof. dr. Hurmuzescu asupra însuşirilor lui
radioactive.
Desigur, o analiză amănunţită a muncii depuse în direcţia fizico-chimică a petrolului, prin care să
fi scos mai în evidenţă valoarea ei, n-a fost posibilă în această împrejurare. Însă faptul că rezultatele
ei au fost însuşite de ştiinţa internaţională, că au determinat o raţionalizare înaintată în procedeurile
de prelucrare şi că o valorificare mai justă a produselor a putut fi realizată, sunt suficiente dovezi de
valoarea ei, atât în ordinea teoretică, cât şi în cea aplicată.
*
Rezultate cel puţin tot atât de importante au fost obţinute şi în domeniul geologiei petrolului. În afară
de faptul că cunoaşterea zăcămintelor noastre se datoreşte exclusiv străduinţelor româneşti, geologii
noştri au fost preocupaţi de la început de marea problemă a originii şi genezei acestui mineral. Şi cu
drept cuvânt. Căci de modul cum poate fi privită această chestiune depinde întreaga concepţie despre
formarea, evoluţia şi caracterele zăcămintelor lui. De altfel, aceasta este cauza pentru care problema
originii petrolului s-a pus în toate ţările de la primele cercetări pe teren.
La epoca în care apar cele dintâi însemnări asupra zăcămintelor româneşti, două ipoteze se găseau
faţă în faţă cu privire la provenienţa acestui produs: ipoteza originii minerale şi cea a originii organice.
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Se punea, prin urmare, chestiunea de a şti prin care din aceste două teorii poate fi explicată originea
petrolului nostru şi formarea zăcămintelor lui.
Primul român care a atacat această problemă a fost Gr. Căbălcescu. La 1887, acum 53 de ani, acest
mare cercetător al pământului românesc şi-a făcut intrarea solemnă în Academia Română tratând
despre Originea şi zăcămintele petrolului în general şi particular în Carpaţi. Discursul lui a fost o
caldă pledoarie pentru originea minerală a acestui produs. Sub influenţa ideilor lui Berthelot şi ale
lui Mendelejeff, autorii ipotezei acestei origini şi pe baza rezultatelor studiilor asupra fenomenelor
fumeroliene, Cobălcescu analizează, la lumina acestor idei şi fapte, cunoştinţele de pe atunci asupra
structurii Carpaţilor şi, printr-o privire comparativă cu condiţiile geologice ale regiunilor petrolifere
din alte ţări, ajunge la concluzia că petrolul este un produs de emanaţiune al magmei din interiorul
pământului.
Deşi câţiva cercetători străini, cari făcuse cunoştiinţă în treacăt cu unele zăcăminte de la noi, cum
a fost Coquand, în 1867, Fuchs şi Sarrasin în 1873, exprimase aceeaşi părere; modul cum a îmbrăţişat
Cobălcescu chestiunea este cu totul original, iar lucrarea lui apare ca o admirabilă sinteză a cunoştinţelor
de atunci.
După Cobălcescu urmează o perioadă în care activitatea în acest domeniu stagnează. Însă, cam de la
data la care a început studiul chimic al petrolului, se reiau şi cercetările asupra geologiei lui. Astfel, în
1901 şi 1902 apar o serie de note şi însemnări asupra geologiei acestui produs, dintre care se remarcă,
prin caracterul ei de ansamblu, lucrarea onoratului nostru coleg, d-l prof. L. Mrazec, asupra distribuirii
zonelor petrolifere din România.
De aci înainte studiul geologiei petrolului urmează cu întâietate. Graţie impulsului dat de dezvoltarea
industriei extractive şi graţie mai ales sprijinului oficial, întâi prin Comisiunea de petrol, înfiinţată în
1903, şi apoi prin crearea Institutului Geologic, în 1906, acest studiu trece pe primul plan al preocupărilor
geologice.
Dintre cercetătorii din perioada antebelică se desprinde, în mod deosebit, personalitatea impunătoare
a d-lui prof. Mrazec. Ca membru în Comisiunea de petrol, împreună cu C. Alimăneşteanu, animatorul
industriei noastre miniere, şi nu mult după aceea, ca director al Institutului Geologic, el desfăşoară o
prodigioasă activitate pentru dezlegarea diferitelor probleme geologice ale ţării şi, în legătură cu ele, ale
zăcămintelor de materiale utile.
Cu o largă înţelegere a naturii şi proporţiilor acestor chestiuni şi cu o admirabilă putere de intuiţie,
d-sa atacă, în primul rând, marea problemă a petrolului. Concepţiunile d-sale asupra originii acestui
produs şi a formării zăcămintelor lui sunt formulate pentru întâia oară în memorabilul său discurs de
recepţiune Despre formarea zăcămintelor de petrol din România, rostit în faţa Academiei, acum 33 de
ani. Cu această ocazie, d-sa a pus chestiunea formării zăcămintelor noastre în toată plinătatea ei. După
ce arată insuficienţa ipotezei susţinute de Cobălcescu cu 20 de ani în urmă faţă de faptele noi, trece la
examenul ipotezei originii organice, care, în urma cercetărilor lui Engler, Hoefer, Zuber, Potonié şi alţii,
căpătase un ascendent simţitor asupra celei minerale. Partizan hotărât al teoriei organice în concepţiunea
cea mai riguros ştiinţifică, d-sa explică în cadrul ei formarea zăcămintelor româneşti, în caracterele
cărora îi găseşte nouă elemente de sprijin.
Într-o serie de sinteze ulterioare, ce culminează cu magistralele sale „lecţiuni” ţinute la Sorbona, în
1921, d-l prof. Mrazec amplifică şi completează contribuţiunile sale privitoare la originea petrolului şi
punerea lui în zăcământ.
Dintre aceste contribuţiuni este de relevat, în primul rând, semnalarea generalităţii fenomenului de
bituminizare, pe care-l consideră ca „unul din marile fenomene ale naturii, foarte de aproape legat de
viaţă şi de sedimentaţie”, fapt de o importanţă deosebită prin luminile ce le aruncă asupra condiţiilor de
formare a petrolului. Apoi, în timpul când între organişti se discuta provenienţa animală sau vegetală a
acestui produs, d-sa se alătură hotărât la părerea că microorganismele planctonice, purtătoare de grăsimi,
indiferent dacă aparţin animal sau vegetal, sunt acele care au furnizat, prin aglomerarea lor în anumite
regiuni ale mediului marin, materia lui primă. Ideea şi-a găsit ulterior şi la noi o puternică confirmare
prin descoperirea unor importante strate de diatomit intercalate între stratele de origine a petrolului. De
asemenea, în timp ce o bună parte din cercetători, în frunte cu Hoefer şi cu Zuber, credeau în autohtonia
petrolului, d-l Mrazec aduce un puternic sprijin ideii de migraţiune şi fixează în mod ferm noţiunile de
zăcământ primar şi zăcământ secundar.
Dar aportul d-sale cel mai important la cunoaşterea originii petrolului constă în studiul apelor
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de zăcământ. Astăzi este ştiut că acest produs, ca şi bituminele gazoase, sunt întotdeauna însoţite în
zăcământ de ape sărate iodurate. Însă, până la d-sa, cercetătorii trecuse cu vederea aceste ape şi chiar
dacă nu le igonorase complet, nici mare atenţie nu le-au dat.
Prof. Mrazec este cel dintâi care constată tovărăşia lor nedespărţită cu petrolul, este primul care le
studiază şi le explică. Dacă dintre elementele ce le conţin în soluţiune, sarea şi bromul indică o origine
marină, ceea ce-l face să le considere ca ape fosile, prezenţa iodului nu poate fi explicată decât ca
provenind din corpul organismelor ce au trăit în acea apă, din descompunerea cărora a rezultat petrolul.
Argument de o valoare incontestabilă pentru originea organică a acestui produs.
În fine, studiile întreprinse de acest savant asupra zăcămintelor de petrol, cât şi asupra celor de sare,
l-au condus la descoperirea acelui tip de anticlinal, numit de d-sa cută diapiră, de care sunt legate cele
mai bogate acumulări de petrol ale noastre. Generalitatea acestui tip nu a întârziat a fi recunoscută în
mai toate zonele tectonice ale scoarţei, iar multe din zăcămintele petrolifere din unele regiuni străine, ca
cele din Hanovra, din Caucaz, din Gulf Coastul american şi din Istmul Tehuantepec, îmbracă caracterele
tipului diapir, recunoscut întâia oară la noi.
Impulsul dat de d-l Mrazec studiilor petrolului a creat printre geologii noştri un curent ce s-a
transformat într-o adevărată şcoală. Colaboratorii şi elevii săi de la Institutul Geologic, de la d-l Sava
Atanasiu, Murgoci şi Tănăsescu, până la cei mai tineri au continuat cu succes seria studiilor zăcămintelor
noastre.
Printre aceştia un loc cu totul de onoare îl ocupă Ion Tănăsescu, acelaşi care s-a distins atât în domeniul
tehnicii, cât şi al chimiei petrolului. Spirit eminamente ştiinţific şi fericit temperament de cercetător, lui
i se datoresc primele studii asupra regimului termic din regiunile noastre petrolifere, asupra gazelor din
zăcămintele de petrol şi influenţa lor asupra nivelului hidrostatic al apelor din formaţiunile petrolifere
şi, mai ales, cele asupra condiţiilor fizice de acumulare ale hidrocarburilor şi normele pentru evaluarea
zăcămintelor lor.
În afară de cunoaşterea în amănunt şi de inventarierea câmpurilor petrolifere de diferite categorii, ce
a revenit Institutului Geologic, tot de la acest institut au plecat, pe măsura înaintării studiilor regionale,
preciziuni cu privire la diferitele laturi ale problemei petrolului în general şi, în special, în Carpaţi. Dintre
acestea menţionăm în treacăt: chestiunea rocei mame, chestiunea migraţiunii şi a punerii în zăcământ, a
originei apelor sărate etc., aşa că astăzi şcoala românească de petrol vede clar în tot ce priveşte geologia
şi condiţiile de formare a zăcămintelor, nu numai de la noi, dar şi din alte părţi.
Însă activitatea geologilor români mai are o latură, care, dacă nu e înscrisă nicăieri, nu e mai puţin
importantă. Este vorba de contribuţia directă şi imediată la propăşirea industriei extractive, fie prin
colaborare permanentă, fie prin avize şi consultaţiuni întâmplătoare, date întreprinderilor din ţară, şi chiar
şi din străinătate. Căci bunul nume al şcoalei noastre de petrol, trecând peste hotare, s-a răspândit nu
numai în lumea ştiinţifică, ci şi în cea a industriei. Iar geologii români au fost chemaţi pentru consultaţiuni
în diferite ţări ca: Rusia, Slovacia, Polonia, Italia, Egipt, Maroc şi, chiar, şi în America. Pe de altă parte,
acelaşi bun renume a atras la noi străini în vederea completării cunoştinţelor şi specializării în acest
domeniu. Fără a fi instituţie de învăţământ, Institutul Geologic se mândreşte a fi avut ca elevi în vederea
specializării, în afară de români, tineri ingineri şi geologi din: Franţa, Elveţia, Polonia, Portugalia şi
Italia.
Domnule Preşedinte,
Onoraţi colegi,
Doamnelor şi domnilor,
Deşi cele arătate nu pot da decât o idee cu totul generală de valoarea contribuţiei de care ne-am
ocupat, nu aş voi să insist mai mult. Totuşi, vă cer îngăduinţa ca, înainte de a încheia, să evoc câteva
momente din viaţa industriei noastre de petrol, în care această contribuţie este, cu deosebire, pusă în
evidenţă.
În 1907, tehnicienii şi oamenii de ştiinţă români, afectaţi direct sau indirect acestei industrii, trec
o strălucită probă de maturitate în faţa reprezentanţilor tehnicii şi ştiinţei internaţionale a petrolului.
Întruniţi în al III-lea Congres internaţional de petrol la Bucureşti, cei mai distinşi geologi, chimişti
şi ingineri străini au posibilitatea să examineze la faţa locului realizările spiritului românesc în acest
domeniu. Lucrările acelui congres, luminos popas în mersul tehnicei şi ştiinţei petrolului în perioada
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dinainte de război, poartă adânc imprimată pecetea contribuţiei româneşti.
Mai târziu, după vremurile de dureroasă amintire a anului 1916, când tehnicianul român, pus în
tragica situaţie de a-şi distruge propria lui operă, abate străşnicie de apocalips asupra câmpurilor noastre
petrolifere, acelaşi tehnician, în colaborare cu geologul român, nu numai că reface întreaga industrie
într-un interval foarte scurt, dar o ridică la un nivel nebănuit mai înainte.
În 1925, el se supune la o nouă probă în faţa primului Congres internaţional de foraje, întrunit la
Bucureşti, pe care o trece în mod strălucit.
La rândul său, geologul român are ocaziunea să arate, în 1927, celor mai distinse autorităţi
internaţionale, întrunite atunci la noi, la a II-a Reuniune a Asociaţiei Carpatice, realizările sale atât în
geologia ţării, cât şi în cea a petrolului. Succesul pe care l-a obţinut s-a înscris ca o frumoasă pagină în
istoria geologiei române.
Dar cel mai mare titlu de merit şi-l cucereşte tehnicianul nostru în perioada de acută criză economică
dezlănţuită la începutul ultimei decade.
În urma scăderii catastrofale a preţului petrolului pe pieţele mondiale şi faţă de adâncimea din
ce în ce mai mare la care se găseau zăcămintele noastre, exploatarea lor era pe punctul de a deveni
nerentabilă. Momentul era critic. Aceasta ar fi însemnat o stagnare a industriei de petrol, cu urmări
extrem de supărătoare pentru economia noastră de stat. Căci, desigur, greu s-ar fi suportat o reducere
a cifrei exportului, ce ar fi putut merge chiar până la 60% din exportul total al ţării, după cum nu cu
uşurinţă s-ar fi renunţat până la o treime din bugetul de venituri al statului, fără a mai socoti că o întreagă
armată de lucrători şi funcţionari ar fi rămas fără întrebuinţare.
În aceste condiţiuni, nu era decât o singură ieşire din impas: scăderea preţului de cost. Din fericire,
tehnicianul nostru a găsit soluţia, imaginând şi aplicând, în procedeul de foraj, pe lângă alte îmbunătăţiri
de ordin tehnic, aşa-numitul sistem al coloanei unice. Prin aceasta s-a obţinut o economie sensibilă de
material şi de timp, ce a scoborât preţul de cost al ţiţeiului la nivelul la care exploatarea mai departe
a fost posibilă. Salvând o situaţie critică momentană, tehnicianul nostru a realizat, în acelaşi timp, un
important progres în tehnica forajului, adoptat şi aplicat ulterior şi în alte ţări.
Domnule Preşedinte,
Onoraţi colegi,
Desigur că, orice revizuire a manifestărilor energiei naţionale şi a contribuţiunilor ei la sporirea
patrimoniului propriu şi, cu atât mai mult, a celui universal, este întotdeauna un întăritor al încrederii
în forţele proprii şi o asigurare de viitor. În ceea ce priveşte manifestarea de care ne-am ocupat, cred că
este inutil să adaug şi să afirm că aceeaşi pricepere şi aceeaşi muncă care a scos până acum din pământul
nostru peste 120 milioane de ţiţei va şti, şi de acum înainte, să scoată şi să pună în valoare tot ce se
găseşte în el.
Dar astăzi, în această vreme de nelinişte şi de nesiguranţă, astăzi, când se plămădeşte în sânge o altă
aşezare a lumii, o astfel de revizuire este cu atât mai indicată şi mai bine venită, cu cât ea aduce încă o
afirmare a dreptului la viaţă liberă, liniştită şi neturburată de nimeni.
Naţiunea noastră a dat suficiente dovezi de legitimitatea acestui drept. Însă cum o nouă dovadă nu
poate fi niciodată de prisos şi cu atât mai puţin acum, mi-am îngăduit să aduc în faţa Domniilor voastre
această palidă imagine a străduinţelor pentru cunoaşterea şi punerea în valoare a celei mai importante
bogăţii a subsolului nostru.
Şi cum aceste străduinţe, această muncă creatoare nu e cu nimic mai prejos de oricare alta, vă cer
îngăduinţa ca, terminând, să aduc, din acest loc şi în această împrejurare, omagiul cuvenit, de stimă şi
admiraţiune, specialiştilor de tot felul şi de toate gradele: geologi, chimişti, ingineri, economişti etc., de
la gânditorul cel mai subtil şi de la directorul de întreprindere şi conducătorul de şantier până la ultimul
sondor şi rafinor, prin a căror pricepere şi vrednicie se aduce un remarcabil aport la propăşirea ştiinţei
universale şi se întreţine cea mai importantă industrie a ţării.
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RĂSPUNSUL D-LUI PROF. I. SIMIONESCU
Domnule Preşedinte,
Stimaţi colegi,
Obiceiul discursurilor de recepţiune, introdus şi la Academia Română, este la noi, poate, mai
folositor.
E un prilej ca, prin pomenirea activităţii unui predecesor, să se întărească, inel cu inel, lanţul
continuităţii spirituale de la noi, aducându-se dovezi concrete şi asupra însuşirilor noastre etnice, nu
prea deosebite în sine de ale altor neamuri. În zile cum e cea de azi, putem învedera că „şi în Moldova
sunt oameni”, după cum cu mândrie a rostit Miron Costin, dar şi ca semn de protestare.
Propagarea culturii în omenire nu s-a înfăptuit uniform. În calea ei au existat piedici, regiuni de
linişte, dar şi curente de vârtejuri. În această privinţă, din păcate, poporul nostru a fost dezavantajat.
Din cauze istorice ori geografice, cultura apuseană ne-a ocolit îndelungă vreme. Rar pătrundea până
la noi câte o rază din lumina orbitoare de pe aiurea. Ca şi trâmba razelor de soare în pădurea deasă,
năştea mai mult contraste între amurgul lăsat mereu asupră-ne şi strălucirea cerului înseninat de pe
aiurea. Furtunile ce se abăteau neogoiate din toate părţile nu ne dădeau răgaz, veacuri după veacuri, să
ne gândim la alta decât cum să ne păstrăm viaţa. Chiar dacă s-ar fi împrăştiat şi prin meleagurile noastre
seminţele culturii, vânturile aspre le spulberau. Nu puteau prinde temeinic colţ pentru rodnicie bogată
şi trainică. Aşa se lămureşte că atunci când aiurea, în ţinuturi mai favorizate, domnea lumina zilei din
amiază, la noi cel mult dacă se arată prevestirea zorilor. Când în Franţa literatura atinge apogeul clarităţii
de exprimare şi a perfecţiunii ca formă sub Ludovic al XIV-lea, la noi Miron Costin şi Neculce încheagă
accentele de dureroase încercări ale norodului, culminând în acele sfâşietoare „Vai! Vai! Vai de tine,
biată Moldovă”.
Nu trebuie să uităm lesne această neprielnicie istorică, ci, cântărind-o, să nu continuăm a face
comparaţie în defavoarea noastră între măreţele domuri gotice înălţate aiurea în văzul tuturor şi micuţele
juvaieruri arhitecturale ascunse în tăinuitele funduri de văi de la noi.
Nu ne era îngăduit mai mult; ceea ce am săvârşit însă denotă acelaşi îndemn sufletesc, dar şi o
măiestrie desăvârşită în arta de a construi.
Principalul este tocmai această constatare a putinţei de a înfăptui ceva bun, trainic, dacă nu în totul
identic, măcar analog cu alţii.
Iată de ce, ori de câte ori se iveşte prilejul de a dovedi obiectiv valoarea însuşirilor noastre pozitive
este o datorie şi o mulţumire de a le scoate în relief. O datorie spre a ne îmbărbăta noi pe noi (cei
prezenţi, dar mai ales pe cei de mâine), că nu suntem printre codaşi, cum caută să ne reprezinte duşmanii;
că, dimpotrivă, suntem în măsură să săvârşim ceva trainic chiar pentru evoluţia omenirii. Încolţeşte
şi mulţumirea sufletească întăritoare, când ne putem convinge, fără amăgirea preamăririi numai din
sentiment naţional, că, dacă vom ajunge să întemeinicim un mediu înţelegător şi susţinător, vom fi în
stare să ne apropiem cultura râvnită de la alţii.
De aceea, cercetarea vieţii energiilor noastre pozitive şi a înfăptuirilor lor de durată trebuie să intre
în preocuparea fiecăruia dintre noi.
De asemeni, să nu uităm că evoluţia noastră generală, în împrejurările nefavorabile în care s-a săvârşit,
ne-a dus la o anormală structură, care trebuie îndreptată.
S-au suprapus două straturi disproporţionate ca dezvoltare în alcătuirea întregului nostru social. De o
parte unul, subţire, uneori înălţat în spaţiurile eterate ale universalităţii; de alta, cel precumpănitor, rămas
încă în lumea credinţelor arhaice, cu practica „focului viu” pentru înlăturarea boalelor ori cu scoaterea
mătrăgunei cu un ritual din alte vremuri.
Cele două straturi îşi duc traiul aproape, deosebit, fără tranziţie în cele mai multe cazuri, adese fără
ţesut de legătură, care să deie vânjoşenie şi sănătate trupului întreg social. De o parte, o năzuinţă, firească
în aparenţă, de ridicare tot mai sus, cât mai sus, ceea ce uneori e necesară pentru încredinţarea altora de
valoarea noastră etnică. De altă parte, lumea celor măcar 50% analfabeţi, care n-au putinţa să folosească
cultura pentru întărirea vieţii lor, în fond reala viaţă a neamului.
Urmările trecutului, prea îndelung nebăgate în seamă în graba de a ne îmbrăca în hainele apusene,
trebuiesc cât mai neîntârziat şterse, căci altfel constituie un pericol de slăbire a energiei colective.
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Folclorul, rezistenţa îndelungă la asprimele traiului reprezintă îndeajunse semne de existenţa unei
deosebite forţe etnice, dovedită şi prin întâmplătoarele izbucniri spre înălţime ale celor răsăriţi din
anonimatul mulţimii. Părăsită prea din cale afară, expusă la ademenirile destrămătoare sufleteşte şi
trupeşte, ale unui nou mediu, creat prin mijloacele moderne de răspândire, energia latentă poate slăbi
din ce în ce, se poate altera sau poate uşor devia spre devastare, ca şi furia valurilor unui râu ieşit din
matcă.
Iată de ce la noi, mai mult decât aiurea, unde s-a stabilit o diviziune a muncii chiar în domeniul spiritual,
datoria celor ajunşi în sferele înalte ale intelectualităţii, prin sforţări individuale uneori nebănuite, e să
nu persevereze numai în zborul ameţitor al rafinatelor preocupări. Au datoria să-şi mai arunce privirea
spre starea celor de unde au purces, unde stă, tăinuită, nădejdea necontenitei primeniri de forţe şi valori,
de unde se întind mâni spre rugă şi îndurare, unde luminarea minţii este necesară, absolut necesară, unui
trai omenesc, în zilele de azi cu mult schimbate de cele trecute. Tăria unui popor, mai mult azi decât ieri,
stă în sănătatea şi armonia trupească şi sufletească a celor mulţi, în infiltrarea cunoştinţelor folositoare
traiului lor, ceea ce atrage după sine întărirea temeinică a substratului pe care se sprijină edificiul întreg
al neamului. Lăsat în jeliştea vântului şi a zloatei, în mizeria economică şi sufletească, poate avea drept
urmare catastrofala prăbuşire a totului, mai dureroasă tocmai pentru cei care se deprinsese să vieţuiască
în sferele înalte ale seninului perfect.
Unii au înţeles această datorie faţă de semenii lor mai puţin norocoşi; n-au uitat de unde au pornit
şi n-au pregetat să le întindă o mână de ajutor, sacrificând o parte din muncă, din vreme, făcând ca, din
harul lor, să se reverse stropi binefăcători.
Dintre ei a fost şi regretatul fost secretar general, a cărui personalitate complexă noul nostru coleg a
schiţat-o azi cu trăsături atât de vii şi puternice.
Din manifestaţiunile activităţii sale variate, din desele convorbiri ce le aveam cu el, m-am convins de
lupta ce o ducea în taina sufletului său, prea puţin exteriorizat, pentru a-şi îndeplini datoria şi către ştiinţa
în care ajunsese un îndrumător universal, dar şi către cei rămaşi mai în umbră, din care şi el s-a înălţat.
Activitatea lui poate fi dată, astfel, drept exemplu, mai ales generaţiunilor tinere.
Răsărit din mulţimea satelor, a fost unul prin care se dovedeşte pe deplin tocmai existenţa valoarei
reale chiar pentru abstracte speculaţiuni intelectuale, ascunsă în umbra celor rămaşi analfabeţi. Prin
muncă istovitoare, Ţiţeica a biruit nevoia, a biruit lipsa îndemnului favorabil aplicării sale. Printr-o
pregătire, care putea istovi pe alţii, ajuns în mediu favorabil, repede s-a adaptat, dând iarăşi o dovadă
lesne de prins, că nu există nici o deosebire între tovarăşii lui, rod al unei evoluţii ancestrale, îndelungi
şi între cel venit din lumea analfabetismului aproape integral. A devenit egalul unora; a întrecut pe
mulţi. Prin lucrările sale a ajuns, repet părerea specialiştilor competenţi, un real creator de noi cărări în
matematica superioară, cu drumuri atât de bătute din depărtate vremuri.
A avut toate însuşirile savantului adevărat: muncitor până în clipa când a închis ochii, de o modestie
care contrastează cu vâlva răscolită în jurul celor ce socot oportunitatea ca o măestrie a vieţii, cu un
sentiment adânc şi sincer de dragoste de ţară, pe care a făcut-o cunoscută în afară, căreia îi închina
neogoiată munca în îndeplinirea datoriei, în orice însărcinare avea.
S-a uitat în jur; nu a şters din suflet obârşia. A văzut că unii aşteaptă de la el îndrumări, chemări spre
ceea ce el luase drept idealul vieţii: integritatea, munca, împlinirea datoriei. Şi astfel se alătură la „Gazeta
matematică”, spre a îndemna pe tinerii liceani către cercetare şi ştiinţă. A întemeiat, cu G. Longinescu,
„Natura”, revista de popularizare ştiinţifică, ajunsă în al 29-lea an, cum scrie: „spre a stâmpăra, în măsura
puterilor noastre, dorul fără margini a fiecăruia dintre noi de a şti şi de a afla cum şi în ce fel se petrec
lucrurile în natura nesecată şi în laboratorul savantului”. Sfaturile sale cu vorbă domoală, dar cu sclipiri
convingătoare, date săptămânal în faţa auditorului de la „Casele Naţionale”, erau pline de înţelepciune,
de înălţare etică, de îndemn spre datorii adeseori uitate.
Prin întreaga manifestare, va rămânea drept pildă vie de îmbinarea necesară la noi, folositoare, a
savantului înălţat în sferele gândirii creatoare şi înţelegătorul mediului în care trăieşte, de întărirea căruia
se îngrijeşte necontenit.
În a doua parte a cuvântării sale, stimatul nostru coleg a desfăşurat mai pe larg o importantă fază din
evoluţia ştiinţifică din România, asupra căreia nu mă voi opri pentru că ar însemna să repet ceea ce el a
rostit cu atâta competenţă şi, mai ales, cu atâta convingere şi mândrie de bun român.
Demn de relevat, spre a completa printr-o exemplificare mai largă cele spuse mai înainte, este partea
însemnată pe care au luat-o geologii români, cei mai în vârstă, ca şi pleiada de destoinici tineri azi
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în activitate, nu numai la cunoaşterea bogăţiilor naturale, din care unele ne-au scăpat din încurcături
economice, dar, mai ales, la desăvârşirea tehnică a exploatării lor.
Aţi ascultat faptele. În jurul universităţilor noastre tinere, cea mai veche din Iaşi abia a împlinit
trei sferturi de veac, repede s-a creat o atmosferă de serioasă de cercetare a complicatelor condiţiuni
geologice, legate îndeosebi de zăcămintele petrolifere. Am avut putinţa ca prin noi să săvârşim lucrări
pentru lămurirea cărora la început se chemau somităţi străine. Nu numai că competenţa lor a fost egalată
de alor noştri, dar s-au inversat repede rolurile.
Ai noştri fură chemaţi în străinătate, spre a da lămuririle trebuitoare, iar în direcţia tehnică, inginerii
români repede au înlocuit pe cei străini, care se socoteau singuri în măsură să ducă la bun sfârşit
întreprinderile petrolifere.
Acesta este unul din multele exemple, din care se poate uşor deduce:
1. că în plămada etnicului nostru se găseşte un ţesut tot atât de complex ca şi acel al popoarelor
conducătoare în ale ştiinţei şi culturii în genere;
2. că suntem în stare, prin o sforţare chibzuită, conştientă şi mai ales metodic condusă, să iuţim
evoluţia noastră generală, încetinită în trecut nu din vina noastră, nu din lipsa însuşirilor necesare pentru
progres.
Şi iată cum cuvântarea colegului asupra unui domeniu de ştiinţă pură şi aplicată a desfăşurat înaintea
noastră dovada nu numai de valoarea individuală a unor personalităţi răsărite din substratul etnic, fără
ascendenţă pregătită, dar şi de valoarea energiilor colective.
Atunci când cultura va fi adâncită, răspândită neîntrerupt şi cu toată convingerea, nu numai mulţimea
va căpăta priceperea necesară ca munca ei să fie mai rodnică, dar din ea vor putea răsări forţe mai
numeroase, destoinice, pentru ca şi neamul nostru să ieie parte activă la progresul omenirii prin adausul
original al specificului etnic.
Stimate coleg,
Nici d-ta nu faci excepţie de la cele spuse mai înainte. Şi d-ta ai ieşit din mediul satului, luând apoi
zborul către înălţimile unde te-ai întâlnit cu atâta alţii asemenea ca origine.
Ca fiu de învăţător din judeţul Vaslui, ai cunoscut mizeria satului, contrastul prea sfâşietor uneori
între viaţa de întunerec şi acea a oraşelor, către care s-a îndreptat prea adesea grija gospodarilor obşteşti.
Spre deosebire de alţii însă, amintirea copilăriei nu s-a şters repede, nici chiar azi, din inima d-tale.
S-ar fi schimbat mult faţa satelor noastre, dacă cei zburătăciţi din ele, unii ajunşi la situaţii sociale şi
materiale de invidiat, ar fi păstrat neştirbită această amintire, contribuind, din prisosul zilnicelor cheltuieli,
la schimbarea satului din care s-au ridicat, dovedind legături mai concrete, nu numai sentimentale, cu
meleagurile în care au copilărit.
Pe urmă ai apucat calea atâtora, urcaţi mai sus. Ai urmat la Liceul Naţional din Iaşi, cu tradiţie veche;
în 1899, ai păşit pragul Universităţii Mihăilene, înscriindu-te la Facultatea de Ştiinţe, atras către ştiinţele
naturale, poate şi prin faima neslăbită ce a lăsat acolo activitatea unui Cobălcescu ori Poni, cel dintâi
întemeietorul studiilor geologice de la noi, al doilea îndrumător în cercetările chimice.
Te-am avut elev, apoi ajutor la lucrările din laborator. Ţi-am apreciat de la început dorinţa de a
cunoaşte, spiritul metodic în lucrări, preciziunea în expunere, rar trecând peste deducerea nesprijinită
pe dovezi, calităţi inerente cercetătorului conştiincios, care nu alunecă prea lesne pe panta, de multe ori
ademenitoare, a închipuirii, ce se topeşte repede. Aceste însuşiri le-ai adunat în teza d-tale de doctorat
asupra bazinului de la Bahna, prin care ai avut meritul să deschizi, cel dintâi, calea tezelor de doctorat în
geologie, bazate pe studiul ţării şi trecute la o universitate din ţară. Ai arătat prin aceasta calea normală
ce trebuia la noi urmată de la început, pentru ca progresul ştiinţific să se fi înfăptuit mai repede. Ai
cunoscut de la primii paşi greutăţile inerente lucrului în ţară. Prin perseverenţă şi muncă anevoioasă
le-ai biruit. Nu s-a născut însă în suflet o prăpastie, cum s-a întâmplat cu mulţi dintr-aceia care şiau trecut doctoratul în străinătate, în condiţiuni de lucru mult mai avantajoase, dar apoi au activat în
lipsurile inerente mediului universitar de la noi. Dimpotrivă, răzbind dintr-o dată prin ele, făcându-ţi
drum cu sângerare prin mărăcinişul cărărilor nebătute, ţi-ai dat toată silinţa ca să le învingi; ajungând la
luminiş, mulţumirea sufletească a fost mai trainică, mai adâncă. Prin străduinţa care te-a dus la izbândă,
ai contribuit însă să sădeşti încredere şi altora, formându-se astfel, încet-încet, o atmosferă de lucru şi în
jurul universităţilor noastre.
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De aici nu urmează să nu ne călăuzim de experienţa altora, să nu folosim lumina întemeinicită de
veacuri aiurea, spre a fura din ea ceea ce ar folosi la aţâţarea focului mai intens de la noi. Dimpotrivă, e
o necesitate; drumul progresului cultural general a fost tras tocmai din transmisiuni la distanţă a culturii.
A ne închide în cetatea cu ziduri chinezeşti nu e în favoarea iuţirii evoluţiei despre care am spus că avem
nevoie. Este însă vorba de o procedare mai eficace. Nu se face ucenicia în străinătate. Se ajunge acolo în
faza matură. Atunci ştii ce vrei, ştii ce să înveţi, ştii ce să alegi. Nu te întorci acasă doborât de contrast,
ci cu mijloace sigure pentru a construi în ţară cu ceea ce s-a găsit bun aiurea.
Sistemul acesta mai folositor pentru noi a fost ales de către Academia Română, de îndată ce a avut
putinţa să-l pună în practică, când bunul român, care a fost ieşanul V. Adamachi, a lăsat un fond anume
pentru a pregăti pe tinerii români în direcţia ştiinţelor teoretice şi practice. Şi fiindcă s-a nimerit ca
amândoi să fi avut norocul a ajunge unde ne aflăm numai înlesnirilor datorite dărniciei marelui filantrop,
se cuvine să-i ridicăm azi glas de recunoştinţă, pomenindu-i numele cu adâncă pietate.
Boiernaşul V. Adamachi (1817–1892), scoborâtor din neamul Arăpeştilor şi al Bontăşeştilor, a ajuns
spătar, în 1853, drept răsplată a faptelor bune săvârşite pentru obşte; şi-a agonisit frumoasă avere din
muncă, prin economie chibzuită, condus fiind în viaţă şi de un spirit ştiinţific, cum s-a dovedit prin
natura cărţilor lăsate Bibliotecii din Iaşi. Alăturea de operele lui Leibniz şi Locke, s-au găsit lucrările lui
Würtz, Ampère, Figuier.
Gândul lui era întemeierea unui Politehnic la Iaşi; împrejurările de atunci nu erau prielnice. Sub
îndemnul unor prieteni buni sfătuitori, între care şi profesorul nostru comun P. Poni, a lăsat averea sa
întreagă, în acea vreme destul de însemnată, Academiei Române.
Dacă s-ar face un catastif despre toţi acei care au beneficiat de bursele „Adamachi”, alăturea de un
bilanţ al activităţii fiecăruia dintre ei, s-ar vedea cât datoreşte progresul nostru ştiinţific lui V. Adamachi,
de veşnică pomenire şi, prin el, Academiei Române, care, cu o adevărată religiozitate, îşi îndeplineşte
îndatorirea de cinstită şi chibzuită administrare a fondului. „Publicaţiunile fondului V. Adamachi”,
tipărite de Academia Română, dovedesc, e drept, parte din activitatea ştiinţifică a foştilor bursieri, care,
prin aceasta, îşi arată recunoştinţa lor; „Revista ştiinţifică «V. Adamachi»”, întemeiată la Iaşi, susţinută
în bună parte de foştii bursieri, este o altă latură a aceleiaşi închinări de pietate.
Nu puteam trece prilejul de astăzi fără a nu arăta în numele tuturor bursierilor adamachişti, adânca
valoare etică a fericitului donator, prin contribuţia muncii sale de o viaţă, la progresul ştiinţei române.
De la Iaşi ai trecut în Bucureşti ca geolog-asistent la Institutul Geologic al României, căpătând de
la început, potrivit calităţilor d-tale de bun cercetător, încrederea colegului nostru prof. L. Mrazec, pe
atunci directorul Institutului. Prin bursa „Adamachi”, ai avut putinţa să urmezi la Paris, Grenoble şi
Lausanne cursuri de specializare, dar, mai ales, să-ţi desăvârşeşti practica excursiunilor pe teren, în Alpi,
unde te-ai familiarizat cu descifrarea încurcatelor probleme de tectonică.
Astfel, bine pregătit, teoretic şi practic, pe lângă darurile d-tale înnăscute, ţi-ai început activitatea la
Institutul Geologic, la a cărui conducere ai ajuns din 1931; ca recunoaştere a meritelor d-tale ştiinţifice,
corpul profesoral al Politehnicii din Bucureşti te-a chemat, încă din 1920, să faci parte dintre membrii
acestei şcoli superioare, cu o tradiţie de muncă şi ştiinţă pe deplin întemeiată.
Studiile geologice au un mare avantaj, căci pot fi mai mult naţionale. Câmpul de cercetare e, înainte
de toate, pământul ţării. Prin rezultatele muncii geologilor noştri, nu numai că s-a dovedit destoinicia lor
de cercetători, asemenea cu a străinilor, dar, prin deducerile scoase din studiul ţării, au contribuit şi la
progresul ştiinţei în sine, făcând, totodată, cunoscută şi ţara.
Astfel, prin geologie, România este des pomenită în cărţile străine, iar geologii români ocupă loc de
cinste când e vorba de multe probleme generale geologice. Prin munca lor, prin activitatea lor, geologii
ajung astfel însemnaţi propagandişti ai cinstirei ţării şi neamului.
Activitatea d-tale este multilaterală; lucrările sunt numeroase (peste 60). Nu te-ai restrâns nici numai la
o anumită regiune, nici numai la o anumită chestiune. Prin îndatoririle d-tale de director, ca şi conducător
al geologilor împrăştiaţi la lucru pe teren, ai colindat în cercetare aproape întreg cuprinsul României;
astfel ai avut posibilitatea ca, în colaborare cu d-l I. Atanasiu, noul nostru membru corespondent, să scoţi
lucrări de sinteză, cum e L’Evolution géologique de la Roumanie, Crétacé.
Opera d-tale de căpetenie, rezultat al îndelungelor cercetări, întinse şi asupra ţărilor vecine, va rămânea
limpezirea structurii stratigrafice a flişului carpatic, problemă care era prea încurcată, cu toate străduinţa
cercetătorilor români, începând cu Cobălcescu şi a multor geologi străini cu distinsă reputaţie.
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Cum era şi firesc, prin situaţia d-tale de director al Institutului Geologic, atenţia ţi-a fost îndreptată şi
spre problema zăcămintelor de petrol.
În această direcţie, geologii români au contribuit în largă măsură la economia generală a ţării. E unul
din numeroasele exemple de sprijinul pe care ştiinţa îl poate aduce temeiniciei materiale a unei ţări.
Prin studiile Institutului Geologic îndeosebi, haosul ce domnea în exploatarea petrolului s-a schimbat în
preciziuni riguroase, iar iroseala de la început într-o chibzuită folosire.
Partea d-tale în această direcţie nu e mică. Cercetările d-tale personale, preocuparea continuă asupra
acestui produs natural, plecând de la ce e al nostru, te-au pus în măsură să tipăreşti, la Editura Masson
din Paris, sub titlul Les gisements de pétrole, una din cele mai metodice lucrări de ansamblu asupra
petrolului mondial, ce o face să fie nelipsită din laboratoarele şi şantierele lumii întregi. Rămâne o
contribuţie însemnată a unui român pentru recunoaşterea valorii ştiinţifice a românilor. N-a fost însă
singura, căci comunicările d-tale la diferitele congrese internaţionale, începând cu cel din Madrid, în
1926, şi sfârşind cu cel din Paris, în 1937, au fost urmărite şi discutate cu deosebit interes, după cum ţi-ai
atras binemeritatele laude cu ocazia organizării la noi a congresului Asociaţiei pentru studiul Carpaţilor,
din 1927, la care au participat reprezentanţi din multe ţări.
Ştiinţa geologiei poate fi teoretică; este, însă, şi o ştiinţă practică. Te-ai achitat în ambele direcţiuni
cu deosebit merit şi conştiinciozitate. Nu voi aminti decât marele serviciu ce l-ai adus ţării în timpul
războiului, când, după retragerea armatelor în Moldova, ţi s-a încredinţat studierea bazinului cărbunilor
de la Comăneşti, singurul izvor de forţă rămas ţării, când graniţa era la Trotuş. Prin cercetările d-tale,
măcar că bazinul Comăneştilor se afla în bătaia tunurilor duşmane, ai înlesnit inginerilor să sporească
producţia zilnică de la 8 la 40 vagoane şi s-a asigurat în acest chip circulaţia intensă a transportului
trupelor şi a muniţiunilor, luând parte, astfel, şi prin munca d-tale, la biruinţa finală.
De altfel, trebuie să rămâi mulţumit de obositoarea muncă ce ai desfăşurat-o şi o desfăşuri încă în
domeniul practic şi prin recunoaşterea ce ţi-a venit din afară. N-ai îndrumat prin numeroase consultări
şi expertize numai producţia internă de petrol, cărbuni, diferite minereuri. Ai fost chemat ca expert
şi cunoscător să-ţi dai părerea autorizată, urmată, în Bulgaria, ca şi în Asia Mică, în vestitul bazin
carbonifer de la Heraclea, după cum ţi s-a cerut serviciile în Macedonia, în Cehoslovacia până şi în
Uniunea Sovietelor, cercetând regiunea Emba din Urali.
Stimate coleg,
Ştiinţa la noi e cam ca şi cenuşăreasa din poveste. O armată întreagă de cercetători, cei mai în vârstă
alăturea de tineret entuziast, îşi duce viaţa în liniştea laboratoarelor şi institutelor ştiinţifice de tot soiul.
Muncesc cu râvnă de dimineaţă până noaptea târziu, cu un entuziasm şi abnegaţie cum rar se întâlneşte.
Nu cunosc decât munca, chiar când ea e puţin răsplătită prin retribuţii, care deseori abia pot înfrunta
mizeria. Muncesc tăcut, deoarece nu au vreme să pătrundă în forfota superficialităţii zgomotoase. Numele
lor doar dacă la moarte e pomenit între ştirile diverse din ziare, pline însă zilnic de laudele şi preamăririle
celor ajunşi o clipă stele din categoria celor căzătoare, cu lumina atât de trecătoare.
Ştiu avântul ce-i călăuzesc; le cunosc îndeaproape truda neobosită cu care lucrează, conduşi de un
idealism din alte vremuri. Rodul muncii lor adesea este o binefacere pentru populaţie, în orice caz o
recomandare a ţării dincolo de graniţe, mai trainică şi mai efectivă decât a vremelnicilor manifestaţiuni
oportune. Ei crează în jurul numelui de român o aureolă de cinste reală, o dovadă a energiei naţionale,
fire trainice de legătură cu adevărata muncă de pe aiurea, aceea care dă veşnicie omenirii, chiar peste
distrugerile temporare.
Salutându-te pe d-ta aici, cu sincera mulţumire sufletească a fostului d-tale profesor, care ţi-a cunoscut
serioasa pregătire, acum, ca stimat coleg căruia îi apreciez pe deplin tot ce a săvârşit, zicându-ţi bun
venit în jurul nostru, prin d-ta ţin să aduc prinosul Academiei Române tuturor acelora care muncesc din
greu pe ogorul ştiinţei din România.
Să trăieşti !
Academia Română. Discursuri de recepţiune. I. Profesorul G. Ţiţeica. II. Contribuţiunea românească la
cunoaşterea petrolului. Discurs rostit la 25 mai 1940, în şedinţă publică solemnă, de prof. dr. G. Macovei, cu
răspunsul d-lui prof. I. Simionescu, Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului. Imprimeria Naţională, Bucureşti,
1940.
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