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IDROLOGIA 

LECTIUNEA DE DESCHIDRRE 

1. Reforma învăţământului Universitar Ştiinţific. 11. Ştiinţele de aplicaţiune faţă de cele teoretice. III. Serviciile aduse la noi de Geologia aplicată Geologiei tectonice. IV. Legitimitatea înfiinţării cursurilor de Geologie aplicată şi crearea diplomei de Geologi consilieri. V. Necesitatea studiilor de geologie aplicată în lucrări tecnice, inainte de întocmirea proectelor de execuţiune. VI. Măsurile luate în alte ţări pentru ca studiile geologice să premeargă proectelor tecnice. VII. Necesitatea înfiinţării unui comitet special pentru lucrări de edilitate publică pe lângă Ministerul de Interne. 

I. 

Reforma învâțământului Universitar ştiinţific, 

Intr”un moment, când toate comunele din țară, sunt preocupate de Oportuni- greaua problemă a alimentări lor cu apă, când Statul în ajunul d'a tatea cursu- începe lucrări importante; de regularea cursului râurilor, de drenagiu lui de Idro- şi irigaţiuni, trebue să întreprinză mai întâiu, vaste studii idrologice, logie. după un anumit program; cred că cursul nostru de idrologie la Fa- cultatea de Ştiinţe, va fi bine venit. 
Se poate insă, pune întrebarea: dacă un asemenea curs, cu ca- racter practic, ar putea fi la locul său, într'o Facultate de Ştiinţe, care este chemată a cultivă în prima linie; ştiinţele abstracte teoretice? A- ceastă întrebare, s'a pus şi în alte ţeri, mai înaintate în cultură, și s'a rezolvat în sens afirmativ. Şi cum se puteă să nu fie astfel ?
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De vre-o 20 de ani, ştiintele, au intrat prin aplicaţiunile lor, în 

inima chiar a vieţei sociale; în economia industrială şi domestică, în 

igiena publică şi privată, în economia turală, şi chiar în practica 

lucrărilor publice. , A 

Reforma Cu această debordare a ştiinţei, în viaţa practică; oameni avisaţi, 

învățămân- din ţerile înaintate în cultură, s'au gândit: că educaţiunea ştiinţifică, 

tuluiUniver- „u mai răspundea la nevoile sociale, şi trebuiă să fie reformată. 

E Geta S'a zis: trebue să infuzionăm în învăţământ, un spirit cu totul 

nia în vede-Nou; trebue să părăsim abstracţia peste măsură; vis al vechei şcoale, 

vea nevoilorpentru a merge către concret, către nevoile practice. 

practice. Spiritul public, începând să fie format în acest sens; a deşteptat 

la rândul său în Franţa, ţara cea mai refractară reformelor de învă- 

ţământ, atenţiunea camerelor. , 

O comisiune, preizdată acum 7 ani de Ribot, constituită din oa- 

menii cei mai eminenţi din toate partidele, şi din toate profesiunile; 

filosofi, agricultori, Ingineri, medici etc., a procedat la o anchetă, ale 

cărei rezultate sunt formulate în cinci mari volume. 

Până a nu veni însă înaintea Camerei, discuţia raportului de 

anchetă; Ministrul Instrusţiunii Publice, s'a şi hotărît d'a realiză fără 

întârziere, reforma învăţământului. 

Acelaş spirit de reformă, a însufleţit cu mult mai înainte, Uni- 

versităţile Germane şi Belgiane. 

Aceste Universităţi, încă mai de mult, "şi-au lărgit cercul lor de 

învăţământ; în mod d'a îmbrăţişă toate ramurile ştiinţei moderne, 

care se aplică la studiul problemelor intesesând agricultura, comer: 

ciul, industria şi lucrările publice. Se ştie minunatele rezultate la care 

au ajuns ; creând în ţara lor o adevărată armată de oameni de şti- 
inţă, ocupându-se în laboratorii, în uzine, şi pe teren, de tot ce poate 
creşte prosperitatea şi avutul naţiunii. 

Primul pas Venind la ţara noastră, trebue să o spunem fără inconjur, că Fa- 
făcut în sen-cultatea noastră de ştiinţe, nu mai poate să rămâe închisă în veehiul 

su acesta la ei cadru de cunoştinţe, fără a se sinucide. Ea trebue să-şi modeleze 

tea noastră programul, după cererile timpurilor în care trăim ; în mod d'a se a-. 
şi care tre. dăptă neîncetat, la trebuinţele şi geniul poporului nostru. 

bue conți: Trebue să recunoaştem însă, că spirite distinse, sau ocupat şi la 
nuai. moi de cestiune, și au făcut sforţări în acest sens. Rezultatul 7] avem 

e de ie et pe gps Facultatea de ştiinţe a cursurilor i- 
d, gie agricolă, şi actualmente de Jdro- 

logie dar e necesar şi un curs de Geologie minieră şi tecnică.



II 

Ştiinţele de aplicaţiune față de cele teoretice. 

Enunţând aceste ştiinţe de interes practic, am făcut să se vază Infiinţarea în acelaş timp şi arborele dela care ele se ramifie: Geologia; arbore Şlitnțelor de 
ale cărui ramificaţiuni, port atâtea fructe utile, vieţii sociale. pe cafiune 

Desfăşurând însă, acest program de lărgire, al cadrului cuno- nă Crai 
ştiinţelor ştiinţifice, cu caracter practic; aş fi dezolat, dacă aş ridică teoretice nici în contra-mi aprehansiuni, din partea unora din colegii mei. Mi s'ar creea anta- putea obiectă poate, că ași năzui a aduce o curată revoluţiune în gonism cu organizarea facultăţii de ştiinţe, căutând în primul rând, a reformă Scolile spe: cursurile existente, de ştiinţe abstracte: precum Geologia şi Minera- ciale. 
logia în sens curat practic și în al 2-lea rând, că ași căută ca Facul- 
tatea să producă: Agricultori şi Ingineri. 

Departe de mine intenţia, de a năzai la aşa ceva; fie într'un sens, 
fie întw'altul. 

Nu înţeleg, ca prin lărgirea cadrului cunoștințelor Universitare, 
cu ştiinţe de aplicaţiune; să împietăm câtuşi de puţin asupra sferei 
de acţiune a ştiinţelor abstracte, sau să ne punem în calea avântului 
lor ideal. 

Nu înţeleg, ca tulpina acestor ştiinţe de aplicaţiune, care e: Geo- 
logia, să înceteze d'a se cultivă pentru ea însăși; cu atât mai mult 
cu cât propria ei dezvoltare, n'ar putea decât să profite ramurilor ei 
fructifere. Nu înţeleg iarăşi, să creem, cu înființarea acestor cursuri 
de aplicaţiune, nici un antagonizm cu şcolile profesionale; ca de exemplu, 
cu cele de Agricultură şi Inginerie. 

Învăţământul acestor şcoli, n'are şi nu poate aveă nimic de co- 
mun, cu acela ce trebue să se predea pe lângă Facultatea noastră de 
Ştiinţe. Acele şcoli, au o totalitate de cursuri țeoretice şi de învăţă- 
minte practice, necesare carierei cultivatorului sau Inginerului. Dar 
acestui învăţământ practic, trebue să-i punem vaza științifică, care 
îi lipseşte, în unele ramuri, şi fără de care nu poate da bune rezultţate 
practice. 

Ceea ce dorim a se creiă, pe lângă Facultatea de Ştiinţe, este un 
învățământ ştiinţific, cu caracter practic, luminând pe agricultor asupra 
naturei pământului său agricol, al kpsurilor ce ar prezintă, şi îmbu- 
nătăţirii de care e susceptibil; pe îdrotec/nie, asapra circulaţiunii ape- 
lor şi modului de a le utiliză în alimentarea orașelor, cum şi în eco»
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nomia rurală; pe Inginerul constructor, în cunoşterea terenurilor, în 

care este chemat a-şi stabili construcţii:e, pentru a putea evită acci- 

dentele, pe industrial, în arta de & căută cu folos, materiele minerale 

necesare industriei. . i _ 5 

Noi, voim ca această mişcare utilitară, să fie dirigiată astfel; ca 

ştiinţa pură să nu sufere, nici să fie în umbră. 

Avem îiot interesul ca Geologia teoretică, să ia o dezvoltare cât 

de mare, şi mai cu seamă Geologia dinamică, căci într'însa vom 

găsi cel mai puternic regim, în aplicaţiunile practice. 

III 

Servieiile aduse la noi de Geologia aplicată, Geologiei 

teoretice.. 

Geologia Geologia teoretică şi Geologia aplicată nu' pot să îşi contrarieze 
teoretică șimersul; ele trebue să îşi dea sprijin, trăgând foloase reciproce, una 
aplicată tre- dela alta. - 

in ae Geologia încă dela naşterea ei, datorește experienţei minerului, 
ciproc. principiile sale ştiinţifice, căci lucrările de mine, au existat cu mult 

înainte, de a lua corp ştiinţa Geologiei. 
Când minerii, au trebuit, să tragă din observațiunile lor, nişte 

reguli de urmat, în naivitatea lor, inconștientă, au pus bazele ştiinţei 
Geologice. | 

Geologia Astăzi, toate lucrările technice: căi ferate, tuneluri, tranşeuri, son- 
aplicată con- dagii; contribuesc considerabil la progresele Ştiinţei geologice. 
ozeaul | Ele ofer Geologului, o serie de fapte, care coordonate şi interpre- 
Geologiei te: ate, pot să lumineze orizontul căutărilor sale. 
oretice. Exemplele cele mai sugestive pot să vă dau în sprijinul acestei 

afirmaţiuni; care nu sunt decât sinteza experienţelor mele personale, 
făcute în ţara noastră.” a 

a) Sonda- Sondagiile intreprinse acum zece ani de către Primăria Capitalei Cana in la Nordul Bucureştilor; la Chiajna şi Joița, au pătruns două pături Joița şi dcs- achifere levantine ascendente : cea dintâiu la 20—30 m. subsol; iar coperirea COA de a doua la 40-—50 m. subsol. a 
tectonicei In sondele impinse în primul strat, apa s'a ur 

şesului ţerei. mediu subsol la Joița, iar la -Chia 
ridicat până la 10 m, sub sol: 

cat până la 2 m în 
Jna, care se găsește mai la vale; s'a
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„In al doilea orizont levantin, nivelul apelor a- rămas atât la 
Chiajna cât și la Joița, variabil între 14—17 m. sub sol. 

lată două fapte idrologice, intrând în domeniul Geologiei aplicată 
la idrologie, pe care am avut a le studiă; când am fost chemat ae 
Primăria Capitalei, a-mi da avizul asupra şanselor de succes, ce ar 
puteă aveă acele sondagii, pentru a alimentă Capitala, cu apă sub- 
terană. 

Prin observaţiunea, coordonarea şi interpretarea acestor date de 
sondagii, am ajuns la descoperirea allurei tectonice a subsolulului 
din şesul ţerii, pe care am arătat-o ca afectând sub şes, forma unor 
şale de îndoituri la Cotroceni, Crevedia, Titu. 

Voiu da citirea pasagiului privitor la descoperirea acestei alurii 
tectonice, din Monografia mea asupra Idrologii subterane a Mun- 
tenii. 1895, (Pag. 9). 

Până la prezentarea studiului meu idrologie, nu se știa la Pri- 
măria Capitalei, ci o bază științitică lipsi lucrărilor de sondagii 
întreprinse, precum nici nu se cunoşică ce învățământ trebuiă a se 
trage din datele idrologice obținute prin sondagii, şi nici se bânută, 
că ar puleă să existe niște relațiuni intime, între acesie date cu tec- 
tonica formajiunilor geologice. 

Tot ce se ştiă la Primăria Capitalei, până în momentul Drezen- 
tării studiului meu, eră: că la Joița se constalase prin câteva sondagii 
la o mică adâncime o pălură achiferă, dând apă ascendentă la 2,50 m. 
în mediu sub sol, numită împropiu arteziană, că alte sondâgii dela 
Chiajna, dedeseră la aceaşi adâncime apă numită tot arteziană, în 
fundul talvegului Dâmboviţei; pe când în realitate eră simplu ascen- 
dentă, ba încă cu un grad mult mai slab decât la Joifa, deoarece se 
ured abiă la 10 m. sub relieful solului. 

O asemenea brulă constatare, şi cu tolul izolală, neapărat că nu 
puleă înteresă nici ştiinţa, nici economia alimentării; fie a Capitalei, 
fie a jerii, dacă nu veniam prin studiul meu să coordonez faptele 
de observaţiuni, cu rezultatele obţinute prin aite lucrări idrotecnice 
în diferite localități, pentru a face să reiasă alura generală a con- 
stitufiunii subsolului nostru, dacă nu mă aplicam a trage din aceste 
consideraţiuni, legile care guvernez în fiecare orizont geologie, regimul 
apelor subterane. 

Aci e partea dificilă, şi aci tocmai e importanța acestui studiu, 
prin care am lămurit un domeniu subteran, rămas necunoscut în or 
ganizațiunea sa şi trădat numai ici şi colo prin efectele sale. 

Din sinteza și din discuţiunea critică a faptelor de observațiune,



b) Repre- 

zentarea tec- 

tonicei stra- 

8 - 

nam urcat la origina regimului care-l guvernă, şi prin riguroase 
demonstrajiuni, am tras deducțiuni, cari -vor păreă poate unora cam 

curagioase, dar, cum zice economistul francez Bastiat: 'Foute doctrine 

ou thâorie nouvelle, elle a beau ă voir pour elle la clart6 et la verite, 

elle trouve la place prise“, - | 
Metoda întrebuințată, pentru ca din nişte fenomene idrologice, să 

pot ajunge a face să se vază, alura technică a subsolului, o voiu arătă 
în prelegerile ce vor urmă. | 

Iată cum idrologia, a contribuit la noi la progresul Geologiei tec- 
tonice. 

Că un progres a fost realizat, rezultă în mod indubitabil, şi din 
cele ce am expus la pagina 25 şi 26 a « Monografiei mele». 

Intr'adevăr până la 1895 când a apărut studiile noastre idrologice, 
Geologia noastră, ocupându-se de căutarea apelor subterane, repre- 

tificaţiunilor ZINtă tectonica munţilor și subsolului şesului, sub forma unor stra- 
înainte de 

1895. 

tificaţiuni izoclinale îndreptate dela nord la sua sub o înclinaţie de 
45%, şi conchideă că şișturile cristaline nu pot fi întâlnite, sub solul 
Bucureştilor decât la zecimi de mii de metri Q). — Noi am zis atunci: 
cd dacă ne-am pune în ipoteza că am merge cu perforaţia nu atăt 
de adânc până la şişturile cristaline, ci numai până în depozitele 
pliocene; înclinaţiunea straturilor având o pantă de unu pe unu, şi 
aceste depozite afleurând în dealuri la 30 kilometri, depărtare de Bu- 
cureşti, ar trebui să le întâlnim la 80 klm. sub solul Bucureștilor, adică la o adâncime unde nu mai putem da de apă; căci încă dela primul kim s'ar fi evaporat; iar la o adâncime de 80 klm. luând o creștere geotermică ae un grad de căldură peniru 32 — 36 m. adân- eime, am aveă o temperatură de 3000, la care toaie rocele pământului sunt în stare de topire. — Perforaţia, când am admile-o prin îma- ginație posibilă, în loc de apă, ne-ar da tot felul de roce în stare lichidă. — Din fericire, că stratificaţiunile geologice, nu afectez sub câmpia Dunărei această mare înclinaţiune. Ca consecință a stărilor tectonice, aceste depozite pliocene se întâlnesc în apropiere. de Bucu. reşti numai la 25 m. după cum s'a probat prin sondagiile dela Joifa şi Chiajna, precum şi prin sondagiile mai mari dela Bragadiru : şi Bărăgan, în cari dela 30m. s'a dat chiar de fosile caracleristice în. lriusele; iar în Bărăgan au fost pătrunse dejă la 230 m. 

  

(1) A vedeă, Desbateri asa ipra alimentării Orașului Bucu ti i 1893. (pag. 91—92). ? A regii cu apa 139.
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Șisturile cristaline, pot fi întâlnite cel mult între 800—900 m. cu 0 apă de sigur termală de vre-o 55%; dar nu la mii şi mii de metri. 
Sondajul ce se va întreprinde în Câmpia Filaretului, cu ocazia Ex- poziţiei Naţionale, care după cât am aflat, trebue să fie împins în a- dâncime până dincolo de o mie de metri, sper că va confirmă preve- derile noastre de acum unsprezece ani. 
După cum idrologia la noi, a contribuit a mări cercul cunoştin- o) Geologia țelor noastre, asupra tectonicei subsolului, şi a adus astfel un serviciu eotonică a Geologiei tectonice, la rândul ei aceasta, când şi-a stabilit cu siguranţă vicii Larei bazele, a putut aduce idrologiei subterane, lumini noi, în căutarea apelor jogiei în câ- arteziane. - E i i uitare apelor Putem zice că la noi, idrologia și tectonica sunt două surori ge- arteziane. mene, căci sunt născute în acelaş timp. Credem a spune fără a ne 

înşela că Tectonica ţerii noastre a apărut la noi odată cu Idrologia 
şi prin Idrologie; căci cu această ocaziune, am stabilit în Muntenia ca 
mai importante; două însemnate falii: una la poalele Carpaţilor şi alta 
dealungul Dâmboviţei; şi am tăcut să se vadă și tectonica şesului. 

Cele două falii, au tost confirmate mai în urmă, prin lucrările d-lui 
Uhlig, Teisayre şi Mrazee. Ma 

Cu Idrologia şi Tectonica ţerii noastre, a luat naştere şi Sismo- 
logia; căci mişcările sismice, sunt în legătură cu accidentele tectonice, 
după cum şi circulaţiunea apelor, fie superficială, fie subterană, depinde 
în general, de aceste accidenţe. 

De aceea, în Monografia mea din 1905 asupra Idrologii-subterane, 
am îimbrăţişât. întreg acest complex de fenomene, în legăturile reci- proce ce au între dânsele. . 

Fenomenelor sismice, le-am consacrat în anul viitor un studiu spe- 
cial în monografia mea întitulată: Tremblements de terre dela Rou- 
manie el des pays environnants. | 

Când la 1889, cu 4 ani mai înainte, de a se începe sondagiul in 
Bărăgan, am prevăzut la Socselatea Geogrufică insuccesul ce-l va aveă 
sondagiile pentru apă arteziană, sub șesul ţerii; n'am făcut decâţ 
Geologia tectonică; bazându mi demonstraţiunile asupra prăbuşiturii 
şesului ţerii, prăbuşitură urmată pe două falii: una la poalele Car- 
Paţilor şi alta la Dunăre. 

Am demonstrat, că falia dela poalele Carpaţilor, pune păturile achifere în imposibilitate de a se alimentă din munţi, fiind întrerupte la falie, aşă că nivelul idrostatie al tuturor păturilor achifere, ce s'ar întâlni sub un sondagiu cât de adânc, esţe reguiat de nivelul ce apele
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subterane prezint la falia dela poalele munţilor ; iar nu de acela al 
afleuramentelor la munţi, ce ar aveă terenurile achifere. 

Iată cum, vice-versa, o bună Geologie tectonică, ajunge a preve- 
deă fenomenele ce interesează: /drologia; după cum Idrologia, abiă 
puind piciorul la noi, a ajuns a lumină orizontul altă dată, atât de 
întunecos, al Geologiei tectonice a ţerii. 

d) Lucrările Ca exemplu al serviciilor, ce lucrările practice, pot aduce Geolo- 
Praeticoadur giei, voiu cită tot: Sondagiul din Bărăgan, care deşi n'a dat apă ar- 
Geologiei în teziană, lucru pe care l-am prevăzut, a adus însă cele mai mari ser- 
rezolvarea Vicii Geologiei Slratigrafice a țerii, căci i-a arătat că, către finele 

problemelor perioadei miocenice, subsolul şesului este legat geologiceşte de struc- 
economice. țura platoului Balcanic, prin transgresiunea depozitelor sarmatice 

peste cele cretaclce, şi prin faciesul balcanic al acestor depozite. 
Geologia statigrafică, odată în posesiunea acestui fapt, e pusă 

astăzi în măsură, d'a răspunde cu siguranţă, la atâtea probleme de ordin economic, care poate ridică o asemenea împrejurare geologică. 
Intre aceste probleme, se află astăzi la ordinea zilei posibilitatea 

da găsi sub câmpia Dunăreană petrolul, problemă pe care noi am rezolvat-o încă de acum unsprezece ani, în sens negativ !) bazându-mă pe datele stratigrafice ale sondagiului din Bărăgan. 

IV 

Legitimitatea înființării cursurilor de Geologie aplicată şi crearea diplomei de Geologi Consilieri. 

pn voit cu aceste exemple, trase din ţara noastră, să fac să se vaz în mod neîndoios, corelaţiunea ce există între progresele Geo- ogiei ca știință pură și știința aplicată la Idrologie, care chiar din , - A prima ei fază, s'a arătat atât de fructuoasă în țara noastră ; nu nu- mai cu prevederile sale aţât de bine realizate în lucrările publice, dar ŞI cu ceea ce a contribuit, la progresele G iei ) e Geologiei noastre stratigy și tectonice: 
o gafe „eezitimita _ De aceea Idrologia vine astăzi în mod legitim la Facultatea de picura dă Ştiinţe, a'şi lua locul său de cetăţenie Li Or 

- . 
” 

de Geologie „patedrele de aplicaţiune ale Geologiei, sunţ, chemate a fi farul aplicată. uninător, pa întregul ocean al lucrărilor practice; ocean care nu e PI 
1) A vedeă Idr j "and ] ăghi 

ologia subterană de Mat. M. Drăghiceanu (pag. 109),
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lipsit de recivi, şi cari recivi, au trebuinţă da fi luminaţi de sus, pen- 
tru a puteă fi evitaţi. 

“ Situaţiunea noastră, ca țară agricolă de şes și de platou, al cărei sol 
și subsol este caracterizat prin recurențele regulate ale depozitelor 
mobile permeabile şi impermeabile, strângând întrânsele, diverse pă- 
tură achifere, cari ar puteă, fi utilizate în economia rurală, impor- 
tanţa uuei producţiuni agricole favorizată altădată prin un fertil pă- 
mânt arabil, dar astăzi adusă în stare de inferioritate, prin secătuirea 
aceluiaș pământ; care cere a fi îmbunătăţi! prin procedeuri știinţi- 
fice, şerpuirea, solului priu numeroase cursuri de apă; ordonate delu munţi 
la Dunăre, care prin andigări şi canalizări bine chibauite, ar putea 
servi d'o parte la transportul comod al produselor munţilor, iar de 
alta la irigarea câmpiilor agricole, în loc d'a fi ca astăzi o cauză 
de mari dezastre. necesitatea pentru toate orașele d'a aveă ape alimentare 
abundente şi sănătoase; necesitatea nu mai puțin urgentă a asanării 
câmpiilor prin drenarea rațională a mlaştinelor, pentru a scăpă po- 
pulaţiunea rurală de paludism, şi de-a redă culturii imensele terenuri 
ce ocup de peste 2 milioane hectare, întinderea, crescândă a industriei 
care pe lângă mari cantităţi de apă, cere şi căutarea cea mai raţio- 
nală cu cele mai bune şanse de succes a mineralelor utile, precum: 
petrol, sare, cărbuni, etc, iustalările de căi ferate, de tuneluri, de por- 
turi, etc., cari cer a fi conduse de Geologia aplicală, chiar dela elabora: 
rea proeclelor de execuțiune, necesitatea asanării orașelor prin drenarea 
şi evacuarea cea mai rațională a apelor menagere și a tulor necutrci- 
feniilor, cum și prin aşezarea bine chibzuilă a cimiltrelor ; toate ne 
indică cât de însemnat rol pot aveă cursurile de geologie practică: 
idrologică, agricolă, minieră şi tecnică în interesul igienic, agricol, 
industrial şi tecnic al ţerii noastre. 

Trebue să constatăm cu multă durere sufletească, că peniru nici 
una din aceste mari lucrări, cari interesez viitorul economiei naţio- 
nale, n'avem măcar un început de studii serioase. 

Pentru regularea și canalizarea răuirilor, care se prezintă la noi, cu 
un caracter de extremă urgenţă, ce știm asupra stării orografice a 
bazinelor rdurilor noasire? Ce ştim asupra constilujiunii geologice a 
acestor bazinuri, de care depinde mai cu seamă gradul lor de per- 
meabilitale ? Ce ştim asupra variațiunilor de temperatură şi regi.- 
mului vânturilor, la cari sunt supuse, și de cari se leagă acela al 
Ploilor? Dar asupra regimului ploilor chiar ? (e vorba pe bazinuri), 

-. Ce ştim în privința volumului de apă ce se scurge la etiagiu sau 
la viituri mari de apă, în marile râuri, cari formez canalele de scur-



Crearea di- 
plomelor u- 
niversitare 

de geologi 

consilieri. 
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gere ale acestor bazinuri? Ce ştim în privința pantei, profilului în 
lung şi transersal, vitezei de scurgere ele, atâtea şi atâtea ces iuni, 

cari cer studii îndelungate şi repetate, înainte dea se proiectă lucrări 
idrotecnice de regulări şi canalizări de râuri. | 

N'avem nici o organizaţiune în stat, pentru întreprinderea acestor 

studii, ! 
Ne-a fost mai la îndemână, a face proiecte de legi pentru a re- 

gulă regimul legal al apelor, şi nu cunoaştem câtuşi de puţin regimul 

lor natural, pentru a le puteă regulă cursul şi întrebuinţarea. 

Avem un Serviciu Jdraulic, dar ce ne-a dat până astăzi? Ne dă zil- 

nic Cota apelor Dunărei, luată la porturi şi aceasta numai dela 1900. 

Ilustrul geograf francez de Martonne, în însemnata şi recenta sa 
lucrare Monogrutia geografică a României, întitulată La Valachie, 
constată ignoranţa în care suntem asupra regimului nostru fluvial. 

După ce arată că Regimul afiuenţilor Dunării din Bulgaria, este 
necunoscut, de oarece nu s'a făcut studii. 

Iată ce spune despre România : 
«Les affiuents valagues ne sont gutre mieux connus. Le travail de 

Vingenieur Chiru, sur la canalisation des rivieres roumaines &tait 
jusgqwă 1900, la seule source că Pon piit 'puiser gqueigques renseigne- 
menis sur la. vitesse, la larguer el la profundeur moyenne des diffe- 
venis cours d'eau, avec des indications sur le debit moyen du b' Oltu, 
du Jiu et dela Jalomiţa, d'apres des observations failes pendant 
guelques mois en vue dela construction de ponis. Depuis le mois de 
Novembre 1900, le service hydrăulique du Ministere des travauz Du- 
blics Roumain « commencă d publier des donn€s quotidiennes sur 
les coles du Danube, et celles d'un cerlain nombre de rivieres, en deux ou trois points». 

Trebue dar, să organizăm un serios serviciu idraulie în ţară, care să întreprindă vastele studii hecesare, pentru a puteă abordă cu suc- ces; deslegarea marelor probleme ale regulării şi canalizării râuritor, ale irigaţiunilor şi drenagelor; cari interesez în: cel mai înalt grad, o ţară eminamente agricolă, ca a noastră. 
„Cum vedeţi, un mare debuşeu, este deschis tinerilor Universitari, a eăror aplicare, către ştiinţele geologice, este astăzi contrariată, prin imposibilitatea d'a eşi din limitele așă de restrânse, ale singurei ca- viere a învățământului. 

Belgia a înţeles cea dintâiu, această necesitate, 
: c 

Şi toemai pentru a deschide un larg câmp de acţiviţaţe tinerilor univ ersitari, a creiaţ



i 
pe cât ştiu, odată cu înfiinţarea tutor cursurilor de Geologie aplicată, 
diploma de Inginer Geolog. 

Mi:e teamă însă, că titularea unei asemenea diplome, să nu creeze 
la noi oarecare confuziune, şi să nu constitue o antinomie întrâ di- 
plomele Facultăţii de ştiinţă, şi acelea ale şcoalelor speciale de ingi- 
neri. De aceea eu aşi crede mai nemerit, creiarea unei diplome de 
Geologi Consilieri, care răspunde mai bine, adsvăratei chemări a acestor - 
geologi. 

Chemarea lor,iu este d'a execută sau proiectă lucrări tecnice, ci 
a da consultafiuni, avizuri motivate şi instrucțiuni în toate cestiu- 
nile cari interesez alimentarea cu apă şi asanarea oraşelor, îmbu- 
nătăţirea pământurilor agricole şi întreaga economie rurală; cdu- 
tarea mineralelor utile şi cunoașterea amănunţită a terenurilor, în 
care trebuesc executate, lucrările tecnice. 

Ei sunt chemaţi, 4 arătă în cotro, trebuese îndreptate câulările 
prin sondagii, pentru a da rezultate cu cele mai bune şanse de suâces. 

În cele mai multe cazuri, ei nici n'au trebuinţă de sondagii, pentru 
a puteă prevedea dacă căutări, fie de ape subterane, fie de minerale 
utile, ar puteă fi încoronate de succes? Sunt metoudele de investiga- 
țiune, pe cari le procură ştiinţa, şi cunoştinţa geologică exactă a te- 
renurilor ce au a examină, care-i pun în poziţiune d'a prognostică. 

Când pentru a se edifică mai bine, geologul consilier, crede ne- 
voia unor sondagii; el știe unde să le îndrepteze, căci ştie co voeşte 
a află prin executarea lor, şi nu le execută decât în mod restrîns, pentru 
un scop determinat. 

Profuziunea unor asemenea sondagii, cum am constatat adesea în- 
lucrările noastre publice; pentru apă alimentară şi alte scopuri utile, 
sunt o dovadă a lipsei de metoada ştiinţifică şi de pricepere în materie. 

În cestiunile de alimentare cu apă ale oraşelor, ei trebue să stu- 
dieze: resursele achifere, modul lor de alimentare, regimul lor de 
circulaţiune după topografia regiunii şi tectonica internă a păturilor 
achifere ; ei trebue să aprecieze întinderea și puterea rezervoriului: 
subteran, devitul de care ar fi capabil, variaţiunea acestui debit şi 

a temperaturii apelor, ocaziunile de contaminare ce s'ar puleă pre-: 
sentă, etc. 

Ei trebue să studieze metoadele de captare cele mai nemerite în. 
cazurile speciale, în care se vor află. | 

Conducerea însă a apelor, îmagazinarea și distribuirea lor, intră în 
atribuţiunile Inginerilor Idrotecnici: 

Chemarea 
geologilor 

consilieri.
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V. 

Necesitatea studiilor de geologie aplicată în lucrări tecnice 

înainte de întocmirea proectelor de execuţiune 

Aceia cari pentru orice lucrări tecnice, cred că pot să le execute, 
create prin fără asistenţa geologului special, şi se las a se conduce prin o prac- ignoranţa în 
lucrăria con- tică curat empirică, fac în realitate geologie (de sigur o proastă geo- 
diţiunilorge- logie), şi în totdeauna cu mari riscuri, 
ologice. Ca un exemplu isbitor al intreprinderii de lucrări tecnice riscate, 

fără cunoştinţa geologică a localităților ; ni-l oferă între altele multe, 
tunelul executat acum 30 de ani după propunerea Inginerului Inspector 
Gueldry la Tărgu-Ocna, pentru exploatarea sării. 
„Cum se' vede din figura, tunelul a fost început în argilurile 

saliiere, cu destinaţia ca la 50 m., să dea de sare, şi a fost prelungit 
până la 200 m., fără a putea da de sare, căci gisimentul de sare se 
găsiă sub nivelul tunelului. 

„Cu cât tuunelul a înaintat, cu atât a urcat seria stratiâcaţiunilor 
geologice cari acoper sarea. 

Acest fapt Pam expus în cartea mea: «Studii asupra salinelor 
din 1874» (Pag. 60). 

Aşi aveă și alte numeroase exemple de dat cu captarea apelor 
minerale în staţiile noastre balneare de către renumitul idrolog fran- 
cez Bochet, prin care s'a compromis vechile sorginţi dela Călimăneşti- 
şi Bivolari, cu căutarea curenților subterani în depozitele fluviatile ale 
şesului de către renumiţii idrologi germani, ca în depozitele morenice 
ale Germaniei; dar zic numai atât: Câte cheltueli inutile, de studii 
prin sondage ? câte milioane asvâriile fără folos, în lucrâri de ape 
alimentare, mar fi fost economisite ? dacă sondagiile şi proectele de 
lucrări, ar fi fost precedate de studii serioase Idrogeologice, ale terenu- 
rilor şi resnrselor achifere. | a 

N'am văzut nici un proect de lucrări, pentru alimentarea oraşelor 
noastre cu apă, care să fie însoţit de un studiu hidrologic al resur- selor achifere propuse de a fi captate, şi rezultatele acestei lipse le vedem cu toţii: Abiă executat un proect de captare la Bragadiru Capitala a fost redusă a nu aveă apa promisă şi comuna este silită, a face noi sacrificii, pentru alte lucrări de alimentare la Uhns. 

Eforia spitalelor la Sinata, după eşecul cu captagiul la Peleş, a trebuit a face noi lucrări, pentru captarea altor isvoare.



Tâvgoviştea, n'a tost departe, de a-şi vedea, slabele mijloacă finăn- 
ciare, riscate în lucrări zadarnice. 

Cu toate acestea, studiul resurselor achifere propuse a fi captate, 
trebue să formeze partea esenţială a ori cărui proect de alimentare 
cu apă; el trebue să fie chiar temelia proectelor. 

VI 

Măsurile luate în alte ţări pentru ca studiile geologice 
să premeargă proectelor technice 

Franţa care a avut şi ea de suferit, multe decepţiuni din cauza Măsurile lu 
vechei practice a Inginerilor, cari nu voiau să înţeleagă importanţa ate în Franţa 
primordială a studiilor geologice, în întocmirea proectelor lor de lu- aa co. 
crări, a pus capăt, acestei stări de lucruri, încă dela 1890. | logice să pro. 

Ministerul de Interne al Franciei, după ce a luat avizul unei co- meargă în- 
misiuni ad-/oc, prin o circulară cu data 10 Decemvrie 1890, adresată tocmireipro- 
către toţi Prefecţii, a impus că nici un proect de apă alimentară a ectelor de a- 
unei comune, să nu mai fie întocmit şi înaintat Ministerului, până nu limentare cu 
va fi însoţit de un studiu Geologic al unui specialist recunoscut, care - 
studiu trebue prealabil întreprins, înainte de elaborarea proectului 
de captaţiune, şi acel studiu geologic, să fie urmat şi de analize bac- 
teriologice şi chimice. | 

„Germania, asemenea după multe vicisitudini, încercate cu aşă nuU- Măsuri luate 
miţii Ingineri practici, a luat şi ea măsuri de apărare contra risipei în Germania 
fondurilor comunale, constituind prin legi şi regulamente biurouri spe- destinate a 
ciale, în fiecare stat; compuse din idrologi, idrotechnici, bacteorologi, ecou 
himişti, ingineri topografi, desemnatori, etc. biurouri, cari au fost în- ne a lucrări- 
zestrate cu fonduri anume creiate. Acestor biurouri trebue să se adre-lor şi a veni 
seze toate comunele, cari au nevoe de întocmirea şi chiar de execu- în ajutorul 
tarea unor proecte pentru apă alimentară. Comnnelor 
„Astfel Ministerul de Interne al Regatului Bavariei, a înfiinţat încă în chestiile , - pa . „ alimentării, dela 1878 prin o lege, un asemenea biurou, ale cărui fonduri au fost 

create prin o prelevare de 3—70%, asupra Societăților de asigurare 
contra incendiilor din cuantumul asigurărilor şi poliţelor de asigurare, 
de oarece se face mult uz de apă, în stingerea incendiilor. 

Fondurile astfel strânse, au ajuns la o aşă însemnătate, în cât nu 
numai că acoper plata personalului biurourilor, dar vine şi în ajutorul 
comunelor sărace, pentru executarea lucrărilor de alimentare cu apă:
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Naşi puteă ilustră mai bine faptele de risipă, ale” fondurilor co- 

munale cu ape alimentare, petrecute chiar în Germania, prin practica: 

rutiiară da concepe şi execută proecte pentru asemenea lucrări, prin 

aşă zişi practiciani idrotechnici fără un studiu prealabil idrogeologie, 

decât dând citire următorului pasagiu din Jurnalul de Geologie prac- 

tică ce apare la Berlin şi care e întitulat: Zei/schrift fiir praclische 

Geologie 1893 (pag. 100) iată pasagiul: 
«Solufiunea cestiunii aprovizionării comunelor cu apă subterană, 

«a fost lăsată pe mâna acelor șarlatani cari sub cuvânt că posed 
«știință: d'a sălură cu apă comunele și cu tot felul de hocus-pocus aa 
«golit o mulțime de case publice şi particulare, şi au aruncat cu 

«cenuşă în oohii celor mai serioşi oameni. 

VI 

Necesitatea înființărei unui Comitet special pentru lucrări 
de edilitate publică, pe lângă Ministerul de Interne - 

Memoriul Răul luând şi la noi mari proporţiuni, mi-am permis a-l semnală 
prezintat D-lui Ministru de Interne, într'un memoriu încă de acum 6 ani, reco- 

d-lui Minis- mandând înfiinţarea pe lângă acel Minister, a unei comisiuni de edi. 
tru de inter- 
ne privitor litate publică. 

la înfiinţarea lată un pasagiu din acel memoriu privitor la cestiune. 
unuiComitet - «Pentru a nu lăsă comunele fără apărare, contra ignoranței ce- 
special, pen- lor ce se ofer a le face lucrările de alimentare; Statul trebuie să. in-: 

tervină cu o organizaţiune, care să găranteze succesul activiţăţii co-: 
tru igiena a- 

limentărei şi 
asanăreiora. Muhale în cestiunile mari de igienă publică: ca alimentarea cu apă 
şelor şi pen- ȘI asanarea orașelor. | 
tru lucrările «Statele moderne, pe măsură 'cu cât noui nevoi sociale sa ivit, au. 
de edilitate căutat a introduce şi organe. speciale, cari să poată a le da satis-. 
comnnală, facere. . - 

«Aceste organe sunt: Comătetele speciale, compuse din oameni 
bine cunoscuţi prin lucrările și studiile lor meritorii. Ia 

Economistul, Emile de Laveleye, în importanta sa operă intitulată: 
»Le Gouvernement dans la Democratie“, în capitolul privitor la admi- 
nistraţiunile comunale din Englitera și Statele-Unite (la pag. 97) ne 
arată: că: în aceste jări s'a creiat pentru marile comune, comitete 
administrative speciale pentru, fiecare interes comunal în părte.. 

Mai la vale d-l Emile de Laveleye adaugă:
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Cu cât civilizaţia progresează, trebuinţele şi exigenţele cetățeni- 
lor se măresc; voesce strade frumoase, bine luminate, bine pavate, 
cheiuri construite etc, ete. o 

Rezultă, zice el că: pentru « îndeplini aceste nevoi, cari devin 
din zi în zi mai mari, vechea maşină guvernamentală, trebuie să fie 
reformată, sub pedeapsa în cas contrariu, a se sfărâmă sau a da 
ocaziune la abuzuri de tot felul. | 

«Mecanismul administrativ al Ministerului nostru de Interne, încă 
dela creaţiunea sa, n'a primit nici o modificare de natură a-l pune 
în stare să poată dirige cu competinţă şi să lumineze activitatea co- 
munelor. în silinţele ce își dau cu mari sarificii, pentru a răspunde la 
nevoile atât de complexe ale timpurilor moderne. De aci decepţiuni 
Şi dezastre în lucrările cu caracter tecnic ale comunelor, cari se com- 
plie câteodată cu abuzuri. 

«Rolul de supraveghere şi de direcţiune pe care printr'o reformă 
a mecanismului său, Ministerul de Interne, ar fi chemat a-l jucă în 
lucrările comunale de un caracter, pentru care ele n'au competinţa ne- 
cesară, nu exclude câtuşi de puţin, principiul descentralizării comunale. 

«Chiar în statele unde autonomia comunală, este în plină vigoare» 
autorităţile comunale nu sunt lăsate de capul lor, în interprinderi ce 
trec peste capacitatea şi competinţa lor. 

«Paul Leroy Beaulieu, în opera sa intitulată L"Etat moderne et ses 
fonctions de alminteri partizan, foarte fervent al automoniei comunale, 
la capitolul privitor la municipalități ne spune (pag. 235) că: In 4- 
merica. Dans ce pays du self gouvernement, les municipalites sont 
ires loin de jouir toules, du droit de vâgler ă leur guise, V'organi- 
sation de ces differentes antreprises d'ulilită generale, le tramavays, 
le gaz, le telephone, leau meme. Elles n'ont en general, que les pou- 
voirs qui leur ont 6l€ specialement deleguts par les Ltlats. 

«La pagina 236 adaugă: Outre les causes d'inferiorile fechnique, 
que nous avons enumeres en traitant d'une. facon generale du ca. 
vactere de l'Eiat moderne; les municipatilts, plus encore que le pou- 
voir central, souffreni d'autres infirmites. Moins que lui, elles consen.- 
tent a se placer, dans leurs actes, au simple point de vue tEchnigque.. 

«Ni s'ar puteă obiectă, că serviciul pe care noi îl aşteptăm, dela 
înfiinţarea unui comitet special teenic comunal, pe lângă Ministerul de 
Interne, se face astăzi de către Consiliul lechnie al Ministerulut Lu- 
crărilor Publice, căruia ise supun toate proiecteleşde lucrări comunale. 

«Nu e aici o instituţiune, care să prezinte o garanţie suficientă, 
pentru lucrările igienice mari ale comunelor. 

9 

  )
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«Lucrul de altfel e firesc. Consiliul tecnie care e chemat a-şi da 

avizul asupra atâtor variate lucrări teenice, ca construcţiuni de şcoală, 

de palate administrative, de cheiuri, de porturi, de căi ferate, de po- 

duri, şosele, ete., este compus din lugineri de Poduri şi şosele, care-şi 

pot da cu competinţă avizul, în lucrările de specialitatea lor. 

«Acei dintr'înşii, cari se afișez în specialitatea idraulică, nu pot 
fi speciali într'o materie unde nu /drauliza are a aduce luminile sale, 
ci o altă știință /drologia. 

Este o confuziune regretabilă ce se face la noi; Jdraulica se ocupă 
«cu mişcarea apelor superficiale şi de legile acestei mişcări în canaluri 
deschise sau închise, şi se bazează pe formule matematice pentru a 
rezolvă problemele, ce-i sunt, puse. 

«Această ştiinţă, nu poate ajută în nimic, când e vorba de alimen- 
tarea orașelor cu ape subterane sau de isvoare. — Aci e rolul Idro- 
logiei care se sprijină pe geologia aplicată. 

«De aceea nu trebue să se confunde calitatea de Juginer idraulie 
cu aceea de Inginer idrolog. 

«Memoriile aşă numiţilor idraulici, pot să fie pline de formule mate- 
matice, bine cunoscute în cărţi; dar nu cuprind nimic esenţial, în ce 
priveşte cestiunea principală a unei alimentări: Studiul avujiei achifere. 

«Dară şi în aplicarea formulelor, câtă nepricepere nu se observă: 
când e vorba de un element, pe care nu l cunosc: regimul apelor sub- 
terane, căci cum zice marele idraulic Dupuit: Les formules ne sont 
que des oulils, que doit diriger b'intelligence, et que ne peuvent ju- 
mais la ramplacer. 

«Prin urmare, să fie bine stabilit, cum am arătat în cartea mea 
asupra Idrologiei subterane, că într'o cestiune de alimentare, vine în 
primul loc: studiul geologic al avuţiei achifese, ce voim a utiliză şi modul 
de a o captă, care scapă competinţei idrotecnicului, în urmă studiul 
aparatului de distribuţiune; precum: reservorii, canaluri, tuburi, care 
intră în a sa competinţă. Când cel d'întâi face defect, cel d'al doilea 
nu servă la nimic, său servă a risipi banii comunelor. 

«Administraţiunile noastre publice, au o singură preocupare: a scăpă 
forma, cu riscul d'a compromile fondul. 

«Se zice: am consultat consiliul teonic, și cu această formulă toate 
aberaţiunile şi toate încpfiunile tecnice sunt salvate. 

«Contribuabilii de voe, de nevos, vor trebui să găsească în apli- 
carea acestei formule, consolarea pentru vărsarea pungei lor, în nişte 
lucrări din care nu pot trage nici un folos, şi pentru care noui sacri- ficii va trebui să li se ceară.
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«Prin urmare o instituţiune,care n'a răspuns la menirea sa,d'a lumină 

«consiliile comunale, în lucrările lor de alimentare, nu poate înlocui 

ceeace propunem noi, înființarea unei comisiuni teenice comunale speciale 

“pe lângă Ministerul de interne, în cestiunile de alimentare, de assanare, și 
chiar de iluminat. 

«Această comisiune, ar puteă aduce servicii însemnate şi în cele- 

lalte administraţiuni publice, cari sunt sub supravegherea Ministe- 

rului de Interne, precum vechile aşezăminte ale Eforiei Spitalelor; cari 

adesea sunt ocupate cu cestiuni de assanare şi de alimentare. 

«Această comisiune ar puteă prezintă folos şi în alte direcţiuni, ea 

ar puteă să fie chemată să întocmească în acord cu consiliile comu- 

nale un program de lucrări, pentru fiecare comună urbană; în raport 

cu resursele, de cari eventual ar puteă dispune. 

«Acest program, în care lucrările ar fi eşalonate, pe un număr oare- 

care de ani, — va fixă şi ordinea începerii lucrărilor, după caracterul 

lor de urgenţă. 

«EL sar putea s2ncţionă printrun Decret Regal, şi mar mai ră- 

mâne expus la fluctuațiile electorale. 

«Ou modul acesta, sar pune un obstacol, nenorocitelor deprinderi 

după care fără ştirea şi consimţimântul cetăţenilor, punga lor este an- 

gajată în lucrări fantastice, cari nu prezint nici un caracter de urgenţă, 

pe când cele absolut indispensabile, sunt lăsate în părăsire.» 

9 WNoemwrie, 1906. 

 


