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ABSTRACT: The industrial revolution and the large scale use of energy produced by fossil fuels, especially after the 
exploration of hydrocarbon fluids (petroleum/crude oil and natural gas) and the development of world oil and gas 
industry, led to the creation of specialized training programs in order to qualify personnel in all fields of activities
 which were related to the challenges of new technologies of research and development, drilling, extraction, 
transporting, storage and commercialization of the new forms of energy. Romania, the first country in the world with
a petroleum production officially registered in the international statistics (1857), had to take into consideration the
development of the new industrial branches and, as a consequence, had to create its own school of  professionals in
the field of coal, petroleum and natural gas extraction. The road was long and troublesome, and the race between 
the necessities and the technical possibilities was extremely close. Only the effort, commitment and, sometimes, the
 sacrifice of some precursors, many of them unknown, made the Romanian school of mines, petroleum and natural 
gas one of the best in the world. Some of the most important personalities in this area of interest are to be 
remembered: Lazr Edeleanu, Ludovic Mrazec, C. Alimniteanu, Vintil I.C. Brtianu, C. Barbacioru, Gh. Gane, dr.C.I. Istrati,
Vasile Iscu, V. Pucariu, A. Saligny, Sabba tefnescu, Ioan Tnsescu, V. Toroceanu, Virgiliu Tacit, etc. The list can continue
along with the most important technical and scientific accomplishments which brought worldwide fame to our
country. As a result, students from over 100 countries with significant hydrocarbon reserves, attended courses in the 
Romanian schools of geology, mines and petroleum and gas.
KEYWORDS: geology, process of drilling, innovations, vocational and engineering education, tradition
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1. Repere istorice ale învăţământului românesc 
de petrol şi gaze până în anul 1948
Anul 1857 este considerat ca dată oficială de naştere a industriei 

româneşti de petrol, deoarece în acest an, România a înregistrat trei 
evenimente în premieră mondială: 

 ◆ Prima ţară din lume cu o producţie de 275 tone de ţiţei (pe‑
trol) oficial înregistrată în statisticile mondiale;

 ◆ Prima rafinărie din lume, construită de fraţii Mehedinţeanu la 
Ploieşti, şi‑a început activitatea;

 ◆ Bucureştiul a fost primul oraş din lume iluminat public cu pe‑
trol lampant, provenit de la rafinăria din Ploieşti.

În perioada de început a industriei de petrol, specialiştii cu studii 
medii şi superioare precum şi muncitorii se recrutau din rândul celor 
pregătiţi pentru alte domenii, fiind calificaţi, de către angajatori, la lo‑
cul de muncă.

La 26 octombrie 1860 s‑a înfiinţat oficial Universitatea din Iaşi 
care avea 4 facultăţi: drept, filozofie, teologie şi ştiinţe.

La 8 octombrie 1863 s‑a înfiinţat la Bucureşti Şcoala Superi‑
oară de Ştiinţe, care la 4 iulie 1864, prin decret domnesc, se uneşte 
cu Şcoala Superioară de Litere sub denumirea de Universitatea din 
Bucureşti.

În cadrul facultăţilor de ştiinţe, de la cele două universităţi, au 
fost înfiinţate Catedre de Geologie sub conducerea profesorilor Gri‑
gore Cobălcescu la Iaşi şi Grigore Ştefănescu la Bucureşti, ambii ab‑
solvenţi ai Facultăţii de Ştiinţe Naturale a Universităţii Sorbona din 
Paris. Aceste catedre constituie de fapt primele forme organizate de 
învăţământul superior din România legate puternic de industria de 
petrol şi gaze. De remarcat este şi faptul că ambii profesori au ela‑
borat, în perioada 1862–1883, primele lucrări geologice româneşti, 
unele privind şi zăcămintele de hidrocarburi.

Pornind de la necesitatea de specialişti în unele ramuri econo‑
mice, la iniţiativa lui Mihail Kogălniceanu, la 1 octombrie 1864, s‑a 
înfiinţat, prin decret domnesc, Şcoala de Ponţi şi Şosele, Mine şi Ar‑
hitectură din Bucureşti.

În anul 1866, Şcoala de Ponţi şi Şosele, Mine şi Arhitectură a fost 
desfiinţată dar a fost reînfiinţată prin Decret Regal, în 1867, sub nu‑
mele de Şcoala de Poduri, Şosele şi Mine cu durata studiilor de 3 ani 
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plus un an pregătitor. În cadrul Secţiei de Mine se pregăteau ingineri 
din rândul cărora se recrutau şi pentru industria de petrol.

În anul 1864, a avut loc Reforma Învăţământului din Principa‑
tele Unite, asumată de domnitorul Alexandru Ioan Cuza, concretizată 
prin „Legea asupra instrucţiunii” promulgată prin Decretul nr. 1150 
din 25.09.1864, intrată în vigoare la 1 septembrie 1865. În această 
lege, printre altele, se precizează că învăţământul este public şi privat, 
cel public având în componenţă: 

 ◆ Instrucţiunea primară, realizată în „Şcolile Primare” cu durată 
medie de 4 ani, obligatorie pentru toţi copiii începând cu vârsta de 
8 ani;

 ◆ Instrucţiunea secundară, realizată în „Licee” cu durată de 7 ani 
sau „Gimnazii” cu durata de 4 ani, pentru băieţi, respectiv în „Şcoli 
secundare” cu durata de 5 ani, pentru fete, precum şi în „Şcoli reale”, 
care aveau ca scop să dea învăţătură trebuincioasă pentru exercitarea 
unei arte sau profesiuni (meserii);

 ◆ Instrucţiunea superioară, realizată în „Facultăţi” de filozofie, 
litere, drept şi medicină respectiv de ştiinţe fizice, matematice şi natu‑
rale, care puteau avea şi una sau mai multe „Şcoli de aplicaţiune” pen‑
tru silvicultori, ingineri s.a.

La Cluj, Universitatea, reînfiinţată în anul 1872, a avut în compo‑
nenţa Facultăţii de Ştiinţe Naturale şi Catedra de Geologie, Mineralo‑
gie şi Paleontologie condusă de profesorul Antal Koch, care a făcut şi 
primul studiu al formaţiilor terţiare din bazinul Transilvaniei.

În anul 1892, Catedra de Geologie de la Universitatea din Iaşi 
s‑a scindat în Catedra de Mineralogie condusă de profesorul V. Bu‑
tureanu şi Catedra de Paleontologie, condusă de profesorul I. 
Simionescu.

La Bucureşti, în anul 1894 (1905), la propunerea lui Gr. Ştefă‑
nescu, Catedra de Geologie s‑a scindat în: Catedra de Mineralogie 
condusă de Ludovic Mrazec şi Catedra de Paleontologie condusă de 
profesorul Sabba Ştefănescu (tatăl academicianului Sabbo Ştefănescu 
părintele geofizicii româneşti).

Deşi în ultimul sfert al secolului XIX învăţământul superior teh‑
nic românesc era constituit, conform standardelor de atunci, cererea 
de ingineri de mine şi/sau de petrol era foarte mică. Pentru forarea 



274 MARIAN RIZEA

sondelor şi extracţia ţiţeiului nu exista o specializare proprie, conside‑
rându‑se ca suficiente şi pentru acest scop cunoştinţele pe care le obţi‑
neau absolvenţii secţiei de Mine de la Şcoala de Poduri, Şosele şi Mine. 
De asemenea nu există date certe privind folosirea inginerilor sau chi‑
miştilor cu pregătire superioară, în prelucrarea (rafinarea) petrolului.

În ce priveşte învăţământul preuniversitar de petrol acesta nu a 
existat practic până la începutul secolului XX, lucrătorii, cu diverse 
grade de studii, recrutându‑se dintre absolvenţii şcolilor primare, 
gimnaziale, liceale sau speciale existente în acea perioadă, precum şi 
dintre persoanele cu alte calificări meşteşugăreşti (tehnice). Aceştia se 
calificau (recalificau) la locul de muncă pentru a face faţă cerinţelor 
specifice industriei de petrol şi ulterior şi de gaze.

În anul 1904 s‑a înfiinţat la Câmpina „Şcoala de maiştri pentru 
foraj şi rafinare FOREMEN”. Guvernul, condus de Dimitrie A. Sturza, 
a aprobat înfiinţarea la Câmpina a unei Şcoli de maiştrii sondori şi 
contramaiştri pentru exploatarea petrolului, ca urmare a unui raport 
din anul 1903 al inginerului C. Alimănişteanu, director al serviciului 
Industriei, Comerţului şi Minelor din Ministerul Industriei şi Comer‑
ţului. Şcoala avea o programă foarte bine gândită precum şi o bună 
procedură de selecţie a cursanţilor. Şcoala a beneficiat, de la început, 
de un colectiv de cadre didactice cu o deosebită reputaţie, având ca 
prim director pe inginerul Vasile Iscu. Durata cursurilor era de 22 
luni şi era structurată astfel: 

 ◆ 6 luni învăţământ exclusiv practic;
 ◆ 10 luni învăţământ teoretic în şcoală;
 ◆ 6 luni pentru completarea cunoştinţelor practice şi teoretice.

În luna iulie 1906, prima promoţie de maiştri sondori, formată 
din 56 de absolvenţi, a primit diploma care le certifica calificarea ob‑
ţinută. Această şcoală, prima din lume de acest fel, a pregătit cu bune 
rezultate numeroşi maiştrii sondori de foraj‑extracţie şi rafinori cu o 
calificare deosebită, foarte căutaţi atât în ţară cât şi în străinătate.

În acest context, anul 1904 este socotit ca dată oficială de înfiin‑
ţare a învăţământului preuniversitar de petrol din România.

În anul 1914 s‑a înfiinţat Secţia de Mine şi Petrol în cadrul Şcolii 
Naţionale de Poduri şi Şosele, astfel că acest an poate fi considerat ca dată 
oficială de naştere a învăţământului superior de petrol din ţara noastră.
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Crearea României Mari în anul 1918, la finele Primului Război 
Mondial, prin unificarea tuturor provinciilor istorice locuite de ro‑
mâni, a impus măsuri organizatorice fundamentale în toate domeni‑
ile structurii statale, inclusiv în sistemul educaţional care constituia o 
prioritate naţională. În acest context, au fost luate o serie de măsuri 
privind reorganizarea, prin unificare şi omogenizare, a întregului sis‑
tem de învăţământ preuniversitar şi universitar, concretizată atât prin 
generalizarea instituţiilor şcolare existente cât şi prin fondarea altora 
noi, mai ales în învăţământul vocaţional şi universitar.

În ce priveşte învăţământul preuniversitar de petrol şi gaze, în 
perioada 1918–1945, trebuie menţionat faptul că marea majoritate a 
societăţilor petroliere importante, au înfiinţat, singure sau în colabo‑
rare cu organele de stat abilitate, o serie de şcoli cu caracter‑vocaţio‑
nal, care pregătea muncitori calificaţi, pentru diverse meserii, necesari 
acestei industrii (sondori de foraj şi/sau extracţie, rafinori, mecanici, 
lăcătuşi, cazangii, sudori, aşchietori în metal, motorişti etc.). Elevii 
acestor şcoli se recrutau din rândul absolvenţilor şcolilor primare. 
Exemple de astfel de şcoli sunt cele înfiinţate la Teleajen în 1922, Mo‑
reni în 1922 respectiv 1924, Ploieşti în 1938, Mediaş în 1918 (conti‑
nuatoarea şcolii de meserii înfiinţată în 1873) ş.a.

În perioada 1918–1948 a continuat să funcţioneze şcoala de 
maiştrii sondori din Câmpina care, în anul 1920, a deschis o filială 
în oraşul Moreni, iar în anul 1937 o filială în oraşul Ploieşti pentru 
maiştri rafinori. Şcoala şi filialele au funcţionat neîntrerupt până în 
anul 1948.

Prin Decretul nr. 2521 din 10 iunie 1920, ratificat prin legea pro‑
mulgată la 20 august 1921, s‑a aprobat înfiinţarea şi organizarea Şcoli‑
lor Politehnice din România, instituţii de învăţământ superior cu spe‑
cific tehnico‑ingineresc, şi anume: 

 ◆ Şcoala Politehnică din Bucureşti prin transformarea şcolii Na‑
ţionale de Poduri şi Şosele, cu secţiunile (facultăţile) de: construcţii, 
electromecanică, industriala şi mine (pentru ingineri care să exploa‑
teze zăcămintele de minerale utile inclusiv petrol);

 ◆ Şcoala Politehnică din Timişoara cu secţiile (facultăţile) de 
electromecanică, respectiv de mine şi metalurgie (pregătea ingineri 
inclusiv pentru industria petrolieră);

 ◆ Şcoala Politehnică din Iaşi.
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În perioada 1945–1948, învăţământul preuniversitar de petrol şi 
gaze a continuat să funcţioneze prin şcoli de tipul celor existente îna‑
inte de război (profesionale şi de maiştri). Acestea au devenit şcoli 
profesionale sau de ucenici şi/sau de maiştrii care funcţionau în sub‑
ordinea Ministerului Minelor şi Petrolului, respectiv Direcţiilor Regi‑
onale ale Rezervelor de Muncă.

În perioada 1945–1948, învăţământul superior de petrol şi gaze 
a continuat să se realizeze, conform organizării de dinainte de război, 
în Şcolile Politehnice din Bucureşti şi Timişoara în cadrul facultăţi‑
lor (departamentelor) specifice sau generale. De asemenea, geologii 
au continuat să fie recrutaţi din rândul absolvenţilor, pregătiţi în acest 
domeniu, de către Universităţile din Bucureşti, Iaşi şi Cluj.

În anul 1945, a fost înfiinţată la Câmpina prima „Şcoală pentru 
subingineri˝ cu specializare în „Forajul sondelor şi exploatarea ţeiului 
şi gazelor”. Această şcoală constituie de fapt prima instituţie indepen‑
dentă de învăţământ superior din România care pregătea specialişti 
cu studii superioare (subingineri) pentru industria de petrol şi gaze. 
Şcoala şi‑a încetat activitatea în anul 1948 în urma reformei învăţă‑
mântului.

În anul 1948, în România a avut loc o amplă reformă a învăţă‑
mântului, în cadrul căreia a fost reorganizat întreg sistemul de învă‑
ţământ atât cantitativ, prin înfiinţarea unui număr foarte mare de noi 
instituţii şcolare de toate gradele, cât şi calitativ privind ciclurile de 
studii, specializările, programele şcolare, calitatea cadrelor didactice 
şi‑a cursurilor, pregătirea teoretică şi practică, condiţiile de admitere, 
şcolarizare şi absolvire, baza materială s.a. În urma reformei, sistemul 
de învăţământ reorganizat avea următoarele cicluri de pregătire: 

 ◆ Învăţământul preşcolar pentru copii de 3–7 ani, realizat în 
„Grădiniţe”;

 ◆ Învăţământul general cu durata de 7 ani, realizat în „Şcolile ge‑
nerale”, care în fond avea comasate două cicluri şi anume primar (cla‑
sele 1–4) şi gimnazial (clasele 5–7);

 ◆ Învăţământul profesional cu durata de 2–3 ani pentru absol‑
venţii şcolilor generale, realizat în „Şcoli profesionale şi/sau de uce‑
nici”;

 ◆ Învăţământul mediu şi/sau liceal cu durata de 4 ani reali‑
zat în „Şcoli Medii” organizate pe diverse domenii şi specializări 
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(învăţământ vocaţional) sau „Licee Teoretice”, de tip clasic, reale şi/
sau umaniste;

 ◆ Învăţământul superior cu durata de 3–6 ani realizat în institu‑
ţii de „învăţământ superior” (universităţi, institute, politehnici, acade‑
mii, conservatoare s.a.).

Învăţământul de petrol şi gaze a fost organizat conform structu‑
rii generale, specifice fiind formele de învăţământ profesional, mediu 
şi superior.

În anul 1948 au fost înfiinţate o serie de „Şcoli Medii Tehnice de 
Petrol şi/sau Gaze” pentru pregătirea cadrelor de specialitate cu stu‑
dii medii (tehnicieni, maiştri s.a.) pentru toate ramurile industriei de 
petrol şi gaze. Acestea au fost înfiinţate în cele mai importante centre 
petroliere din ţară cum sunt Ploieşti, Târgovişte, Moreni, Câmpina, 
Moineşti, Mediaş s.a. Aceste şcoli, trecând prin diverse transformări 
şi cu diverse denumiri, funcţionează şi în prezent cu specializări la 
nivel de pregătire profesională (arte şi meserii), gimnazială, liceal şi 
post liceal, atât în domeniul industriei de petrol şi gaze cât şi în alte 
domenii complementare acestuia sau clasice liceale.

Învăţământul superior de petrol şi gaze propriu‑zis a început în 
anul 1948 când a fost înfiinţat Institutul de Petrol şi Gaze din Bucu‑
reşti. Trecând prin diverse transformări, din toate punctele de vedere, 
acesta a devenit Universitatea „Petrol‑Gaze” din Ploieşti a cărei ani‑
versare de 60 de ani de la înfiinţare a fost sărbătorită în anul 2008.

2. Înaintaşi ai învăţământului petrolier românesc
Timpul se scurge cu repeziciune. Petrolul sau „aurul negru” tre‑

buie descoperit, extras, transportat, prelucrat şi comercializat după 
metode din ce în ce mai moderne.

În anul 1867, geologii francezi Coquard şi Tesseire realizează pri‑
mul profil stratigrafic al văii Trotuşului. În studiile lor, utilizau pentru 
prelevarea probelor de rocă aşa‑zisul „ciupitor”.

Savanţi renumiţi ca Grigore Cobălcescu şi Gregoriu Ştefănescu 
sunt apreciaţi ca fondatori ai şcolii geologice româneşti şi ai învăţă‑
mântului geologic superior din România.

În anul 1882, Gregoriu şi Sabba Ştefănescu înfiinţează Biroul ge‑
ologic unde se tipăreşte prima hartă geologică a României, la scara de 
1: 175.000.
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Fig. 1:  Gregoriu Ştefănescu (1838–1911) a înfiinţat în 1882 
un birou geologic şi a reuşit cu mijloacele modeste ce i se puseseră 
la dispoziţie, să tipărească o hartă geologică a României, la scara 1: 
175.000.

Această primă sintetizare a tuturor studiilor geologice de până 
atunci a fost de mare folos cercetărilor ştiinţei geologice de mai târziu, 
care au adus o mare contribuţie la descoperirea rezervelor de materi‑
ale utile, necesare industriei ţării noastre.

Fig. 2:  Activitatea geologică a profesorului Grigore Cobălcescu 
(1831–1892) a contribuit la dezvoltarea industriei petroliere. În lucra‑
rea sa „Despre originea şi modul de zăcere a petrolului în general şi 
particular în Carpaţi” a descris regiunile petrolifere din România.

Fig. 1 
Gregoriu Ştefănescu 

(1838–1911)

Fig. 2 
Grigore Cobălcescu 

(1831–1892)

Fig. 3 
L. Mrazec 

(1867–1944)

Fig. 4 
Vasile Iscu

Fig. 5 
Gh. Munteanu Murgoci 

(1872–1925)

Fig. 6 
Gh. Macovei 
(1880–1969)
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El a descoperit la Valea Doamnei în Moldova „iridii” de petrol şi 
a descris regiunea petroliferă a bazinului râului Trotuş, pe care o îm‑
parte în cinci zone. În urma indicaţiilor lui Cobălcescu cu privire la 
locurile de exploatare, producţia de ţiţei a ţării a crescut. Pe lângă fap‑
tul că a fost unul din cei mai mari savanţi ai timpului său, prin cerce‑
tările sale, Grigore Cobălcescu a contribuit la studiul petrolului din 
România şi lucrările sale sunt de folos şi astăzi.

Fig. 3:  Profesorul L.  Mrazec (1867–1944) a fondat laboratorul 
de mine ralogie al Facultăţii de Geologie de la Universitatea din Bu‑
cureşti şi a fost un cercetător de seamă al formaţiunilor geologice din 
ţara noastră, contribuind la completarea multor teorii structurale ale 
geologiei noastre.

Fig. 4:  Profesorul Vasile Iscu, director al „Şcoalei de Maiştri şi 
Sondori” din Câmpina.

Fig. 5:  Prof. Gheorghe Munteanu Murgoci (1872–1925), renu‑
mit geolog, mineralog şi pedagog, a fost un geolog, mineralog, înscri‑
indu‑şi numele, împreună cu Nicolae Iorga şi Vasile Pârvan, printre 
fondatorii Institutului de Studii Sud Est Europene din Bucureşti. A fost 
membru corespondent al Academiei Române.

Fig. 6:  Prof. Gh. Macovei (1880–1969), a fost unul din fondato‑
rii geologiei la noi în ţară, având o activitate ştiinţifică caracterizată 
prin nenumărate lucrări de valoare. A fost ales conducător al Comi‑
tetului Geologic şi coordonatorul tuturor lucrărilor mai de seamă de 
explorare şi exploatare din ţara noastră.

Fig. 7:  I. Popescu‑Voitești (1876–1944), eminent geologic şi pe‑
dagog, a realizat prima hartă geologică a României, în anul 1920, a 
descoperit zăcăminte de sare şi petrol, a condus Institutul Geologic al 
României, a pus bazele Academiei de Ştiinţe şi a susţinut peste 140 de 
comunicări la congrese de geologie în ţară şi în străinătate.

Şi‑a consacrat întreaga viaţă cercetării structurii pământului ro‑
mânesc, din analiza trecutului geologic descoperind modul de adă‑
postire a bogăţiilor minerale, evoluţia paleontologică reprezentând 
partea cea mai de seamă a operei sale.

Fig. 8:  Petri Poni (1841–1925), chimist şi mineralog, pionier al 
învăţământului chimic din România.
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Fig. 9:  Constantin I. Istrati (1850–1918), academician, medic, 
membru titular (1899) şi preşedinte al Academiei Române în peri‑
oada 1913–1916, reputat chimist, întemeietorul şcolii de chimie orga‑
nică de la Universitatea din Bucureşti.

Fig. 10:  Lazăr Edeleanu (1862–1941), reputat chimist, autor al 
procesului de rafinare selectivă a fracţiunilor de petrol pe baza solu‑
bilităţii specifice a diverselor clase de hidrocarburi în dioxid de sulf li‑
chid. Principalele direcţii de cercetare au fost în domeniile derivaţilor 
acidului fenilmetacrilic şi fenilizobutiric, acizilor nesaturaţi din seria 
aromatică, acţiunii clorurii de sulf asupra anilinei, acţiunii cloratului 
asupra oxiacizilor, sintetizării fenilizopropilaminei (benzedrinei), chi‑
miei rafinării şi chimizării petrolului.

Fig. 7 
I. Popescu‑Voitești 

(1876–1944)

Fig. 8 
Petri Poni 

(1841–1925)
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Fig. 12 
Ion Şt. Basgan 

(1902–1980)
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Fig. 11:  Henri Coandă (1886–1972), academician şi inginer, pi‑
onier al aviaţiei, fizician, inventator al motorului cu reacţie şi desco‑
peritor al efectului care îi poartă numele, autor, printre altele, a nume‑
roase brevete privind şi industria petrolieră.

„…Ce noroc ar avea omenirea, dacă ar avea multe naţii care 
să‑i fi adus faţă de numărul de locuitori atât cât i‑a adus na‑
ţia română în ultimii 120 de ani!”

Fig. 12:  Ion Şt. Basgan (1902–1980), inginer şi inventator. Este 
celebru pentru invenţia sa, forajul cu aplicaţia sonicităţii, şi pentru 
descoperirea efectului care‑i poartă numele. Cele mai importante in‑
venţii care au revoluţionat în epoca sa tehnica forajului sunt: „Metodă 
pentru îmbunătăţirea randamentului şi perfecţionarea forajului rota‑
tiv, prin rotaţie percutantă şi prin amortizarea presiunilor hidromeca‑
nice”, brevetată în România şi mai apoi în SUA; „Rotary Well Drilling 
Apparatus”, brevetat în SUA şi perfecţionat mai târziu în România, şi 
„Forajul prin ciocan Rotary”.
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