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.
Mark Twain
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Provocarea internetului
Cititorul se poate întreba în mod justificat: care
este rostul acestei introduce

internetului

este

Eu m-

istoria me

, am descoperit acum
-a atras

web a Ministerului Afacerilor Externe al Ungariei. Era

5

,
onal! Acesta a fost momentul

Toate, dar absolut toate textele publicate în
nginerul Gustave Eiffel, subliniind

-o

Communication sur les travaux
de la tour de 300 m
acest

articol

care

ar

face

parte

din

lucrarea

Recueil
fel,

, ca urmare,

Turnul
-Predeal
Flamura Prahovei din 24 septembrie 1971, semnat de
Horia Dobran. Acest articol a f

Turnul Eiffel proiectat la
incita
6

-

constructorii români
universitatea din Zürich (Ecole politechnique fédérale de
Zurich
Aflând mai târziu de implicarea istoricului Ion
-am furnizat toate
de a reconstrui portretul acestui inginer constructor.
Profesorul

.

unuia dintre primii ingineri constructori români, în jurul
,

pe meleagurile noastre în acele vremuri de început ale
industriale, a
iile industriale erau în

.

7

ditate. Stabilirea caracterului
acestui om nu poate decurge în mod firesc din studiul
este de a sublinia modestia acestui inginer român
iciune, ci ca un parcurs natural într-

10 octombrie 2010
Prof. univ. dr. ing. Andrei VASILESCU
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Argument
Au existat uneori la noi sau aiurea personalit
î
decenii, pân
în aceea clip
(istoria clipei) când, în
împrejur
pe cel
aproximat.
Este î
personaj construit mai mult din umbre, pâ
când mass-media, plecând de la o î
cu
patru decenii î
971), când s-a pronun at pentru
adar mass-media a lansat
de toate
în
în dezbatere a fost creatorul unui
sistem de construc ii a c
subansamble (preuzinare), folosit de Gustave Eiffel la
pentru
înscrise î
Î
baza unor documente certe
spunsuri la întreb
.
Da, un set v
de
numiri î
fotografii, carte cu desene,
ne-a fost pus la îndemâ
un
economist, f
noastre tuturor!
M
, postmortem, autorului articolului
din ziarul
71, Horia Dobran (Henry
Doljan) care a lansat, pentru prima dat , numele personajului
nostru,
,
, spraful istoriei.
9

Atribuim
care, reluând ca o cercetare proprie, a lansat pe internet
p
ân, în timp ce la
este foarte cunoscut
i
respectat.
S, de
la cercetarea documen
Anexe , la convorbiri
cu perso-nalit
Ioan Grigorescu autorul filmului
Micul Eiffel , Cosmin Nicolescu Eiffel turnul românesc din
? , arhitecta Marina Nicolaev (Paris), dr.
Anda David (Paris). De un real folos ne-a fost lucrarea
ustave
CENTS MÈ
universitar Andrei Vasilescu, studiul apro-fundat al ing.
Radu Bellu i teza de doctorat a profesorului Dorin
Î
deduce,
examenul timpului ca intelectual fin i erudit, rezultat al
iilor de la studiile universitare din centrele Zürich
München, care i-au dat rigoare î
în linia a
doua, de aici lipsa numelui î
Din nefericire i s-au atribuit i fapte improbabile, asupra
i a
e nu
în mentalul nostru. Pare chiar
î
,
Nu este nicidecum o încercare de demitizare a
, dar nu putem accepta confuziile,
le
un pretins patriotism. Henric Sthal
în lucruri mari, nu în fleacuri, este
.
colii de Art i M
Munte, î
de Nicolae Iorga,
are menirea
în care sGheorghe
.
10
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Capitolul 1

PANCA-PĂNCULEŞTII
i
apar de la finele secolului al XVIII-lea. Cel dintâi i cel mai
reprezentativ a fost polcovnicul1 Panca, deseori întâlnit în
Documente de pe Valea Teleajenului publicate în anul 1925,
cu o introducere apar inând lui Nicolae Iorga.
Înainta
i. Numele se pare a fi de
o? Neconcludent. Se numea
anul 1779,
decedat în anul 1844. So ia sa, Joi a, provenea dintr-o familie
2
cu oarecare atribu
Mare
Mare
decedat în
1805),
Mare 1735ul direct al lui
Ene (Ia
1760).
Joi a avea fra i, surori i cumna i cu împuterniciri în
ul Constantin (ulterior Schimonah)
Stan. Nu de inem date despre anul na terii, doar al
1789 i pe cel al decesului 1859.
Dimitrie Panca avea
(decedat în 1837)
Pe un arbore genealogic, completat
mare credin
1

al

primilor

Polcovnic, comandant al unei formaţii militare de pază a ordinii publice, colonel.
Postelnic,dregător al curţii in Evul Mediu, mai târziu pregătea audienţele la
domn. În divan avea funcţie de mareşal al curţii şi se îngrijea de camera domnului. Mai
târziu titlul onorific dat boierilor care aveau atribuţii speciale. La fel polcovnicilor şi
medelnicerilor.
2

12

ti, Marian
polcovnicului i ai Joi ei
(Ghi
ulescu

Dumitru
-1891),
-1819-1873), Casandra (Ioana

ti, cu
lele noastre, apare în hrisoave i sub
numele de Panchi (1809, 1816,1823) sau Panco (1811). Func ia de
polcovnic, cu atribu ii
sediul
tradi
medelnicerului3 Mârzea.
Mârzea,
Ghi
i al ii
o scrisoare
coalelor în care sunt stipulate date despre
examenele elevilor profesorului David A
anu, solicitând ca
i-a

extins

proprietatea

peste

zonele

ani, Drajna,
Predeal, Ogretini, î
Prezen a consulului Blutte în localitate, la 1833,
în
casele polcovnicului Panca, atât de adeseori pomenit în
actele noastre, deci în locuin a mea de azi
unde misionarele
pentru via
i de moralitate
Documente
de pe valea Teleajenului, 1925, p. VI)
iunea era
cu loc de
u) pitar
i el în 1841,
i în Drajna de
Sus
ineau, anterior
reformei agrare din 1864,
i. Pu in mai
3

Medelnicer,dregător de curte care turna domnului apa ca sa se spele pe mâini si servea
bucatele. În secolul al XIX-lea făcea parte dintre boierii veliţi in rangul întâi al marilor
boieri.

13

devreme, în 1836, ocârmuitorul jude
ie,
ora , pe care-l soco-te
despre un asemenea sfâr
nÎn sumar, originea

i dorin
a mai marelui din jude
viitorului

inginer

Gheorghe

al marii familii
Peste timp, între urma ii polcovnicului a intervenit o
- ire a averii, printr-o declara
la
Tribunalul Prahova. Succesorii Casandrei (Gheorghiu): Moise
la
cu

Izvoarele

unde

Panca

avusese

întinse

terenuri

Locuin
(
, în 1911 a devenit prin
-rare proprietatea lui Nicolae Iorga)
peste actualul beci, într-un stil frust, autohton. Ea a
Panca, în 1844, pe la urma ii din
tilor, proprietarul fiind succesorul lui Alecu
Georgescu,
-o istoricul.
Cunoscutul arhitect Toma T. Socolescu, autor al mai
men
licita ie, cu 8000 de lei, o
i i-am învelit-o cu igle solzi, a a cum se
vede
un taseron italian,
priceput, simpatic, dar cam be iv, de care profesorul
el în italiene
Socolescu a intervenit ulterior la extinderea locuin ei, prin
ridicarea corpurilor anexe (Paul D. Popescu).
devastatorul cutremur din 1977, în beciul de sub corpul
principal au fost g
i ale unei
femei (!)
(vezi Anexa 1)
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Capitolul 2

ÎN ACELE VREMURI DE ODINIOARĂ
LA VĂLENII DE MUNTE
La începutul secolului al XIXtârg, re edin

era un

edin
ara
use pe vite în cadrul
procesului de transhuman
ii. Popula
în peste 300 de familii, cu ranguri valorice: în prima
categorie erau câteva familii de boieri caftanlâi, al ii de
oameni liberi (circa 40), grupa i i ei în boieri de neam (27),
postelnici (6) i mazili (7).
ferit al
esc aici fugarii din 1802
înaintea Pasvangiilor , mul ime de refugia i cu preo i în
i siguran
cu, Anghelache, Jipa, Dumitrache,
Dima , Ghinea, Barbu (geamba ul
(vame ul), Panca i mul i al
atribu ii administrative.
În 1832, târgul era organizat în trei sectoare (culori), cu
441 de
de familii cu 1829 persoane.
, igani. Acest început de secol
a fost o
a. De
atunci sunt averile, precum cele ale lui Moise
or cre teri se pot vedea din documentele vremii. De atunci
sunt frumoasele locuin e cu cerdacul pe stâlpi, de atunci
ic
i 10
i Costeni, în 1838
15

i (circa 300), fie mo neni.
Meseria iii pe
ie
i peste 4000
oi. (Dedu Ion, A
prahovene - Repere istorice, Editura
Ploie ti-Mileniul III, 2007, p. 229).
-rate sau prin ereditate, ca mazil (Trandafir
Negulescu),
(Ioni
t de
caftangiu. Prin abatorul (Zahana) lui Ioni
circa 2000 de vite mari i multe capre. În mahalaua
Costenilor mai cunoscut era polcovnicul Panca în etate de 60
de ani (
al plaiului Teleajen
i subocârmuitor. Cata-grafia
men
Vasile Gheorghiu mari proprietari de animale. Matache
Antonescu era postelnic iar medelnicerul Mârzea, 60 de ani,
personalitate. Avea 9 copii, 9 slugi, o
zalhana
din 1802, biserica Filip se ridica aproape, cu un tumul
sprinten,
de modernitate cu boierii care renun
i jafuri i se
constrângeau anevoios la exactitate, la punctualitatea unei
illant venea pe aici i
ii La Roumanie despre
târgul cu pia
i hanurile lui, cu casele
boiere ti
tile verzi
Teleajenul iute
Vaillant, La Roumanie, vol. III, Paris, 1844, p.375)
Târgul avea deja coli din veacul anterior, particulare în
spa iul
care, în ciuda vicisitu-dinilor vremii a ini iat în tainele slovei
române ti copiii preo ilor, negustorilor, potenta ilor i
ilor
16

-a lovit de refuzul
ni plugarilor ca

de
mâine-l ia p
fie recunoscut de Excelen a sa agentul englezesc care va fi
cele grozave ale colarilor
coala în 4 august (1833 n.n.)
Gheorghe Moisescu, Istoria

Munte 1831-1931
1931, p.37).
Întrcopilul adoptiv

Blutte a încredin at
colii lui Gorjanu i, mai apoi, profesorului
ii
prelungite a scris ca în
o carte fru
re prezentul nostru din care I.G.
Gorjanu a salvat numai prefa a. (Nicolae Iorga, Documente

de pe valea Teleajenului
Munte, 1925, p. VI).
Aceasta era competen a ora ului de sub deal în
vremurile când se înfiripa o genera ie a boierimii liberale
locale, în contextul general al evolu iei neamului românesc.
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Capitolul 3

COPILUL ŞI ADOLESCENTUL
Pentru stabilirea na
fost utilizate surse diferite.
fost solicitat
personal de inginerul de atunci. Înregistrarea se împlinise în
1874, la nr. 584 din 6/1
Certificatul amintit

1844 s-a
i al lui Ghi

Teleajen, na
ce a fost solicitat extractul în 1884, cu înregistrarea de la
1874?
Din
na tere s-a
it i actul cre tinesc de botez, în rit
ortodox. (vezi Anexa 2)
Dena terii sterea fiului
Alexandru, în 1892, tat
ani, iar mama 25
ani (deci s1924, este men
ile la care a studiat
Zürich i
Bayern-München, d
ie scr
ti în anul 1846: Mti
(România) la 25 aprilie 1846
i totu i, la absolvirea
concludent.
orfan,
copilul i mama s-au mutat la Bucure ti unde se aflau rude
protectoare. Era, în primul rând, Mariano, inginer, so ul
18

Zoei, sora mai mare a lui George (deseori este numit
tii revolu iei de la 1848 nu poate
primii ani de
Matricola
ti la care George
ti(?) în 1846, terminase clasa a II-a
(1861-1862), clasa a III-a (1862-1863), clasa a IV-a (1863-1864).
Despre clasa I-a nu se face nici o men iune. Rezultatele
consemnate erau eminen
la istorie, geografie, limba
tiin
matematica, religie, desen i foarte bine rareori. (vezi
Anexele 3, 5, 6).
Dup
am lucrat ca i copist un an la
Municipalitatea Bucure
(G. P.), probabil într-unul din
anii 1865-1867.

,
semnat
La nici 14-15 ani,
din 85 de pagini cu sute de desene, într-o evolu
-a
semnat, iar perioada este aceea i, 1859-

opera

la

modele înscrise în cercuri, folosind instrumente ingenioase,
ade
i gotice,
diferite mijloace prac
ridicarea
ilor, transporturi în plan înclinat, modele de
uruburi etc.). Modelele florale sunt de o acurate e
excep
i ale viitorului cartograf: variante
a
elor plane i înclinate prin elemente
geometrice (vezi Anexa 4
).
19

Student la Zürich

unui chestionar, în 1867 a devenit student/elev la Politehnica
hes Polytehnicum) de la Zürich,
înfiin
tehnic, exerci ii de geometrie

studiat-o în cele patru cuartale

i

În partea a IImen
i numele tutorelui M.G. Mariano Inginer str.
Incendiu Bucure ti. Doar 4 obiecte de studiu erau: limba
i desen.
-1868, în anul
1868/1869, ca elev, la Primul Curs Anual al colii de Ingineri.
Obiectele de studiu au fost predate de profesori consacra i
pe domeniul lor: utilizarea calculului diferen ial i integral
(profesor
doctor
Cristoffel4
i exerci ii de
construc iilor
(profesor Gladbach), i desen plan (Wied). Ca materii
neobligatorii erau exerci
i economie
i profesori noi.
Utilizarea calcului diferen ial i integral, curs început de
Cristoffel, acum era dezvoltat i aplicat de o
4

Elvin Bruno Christoffel (1829-1900)matematica
Berlin

20

.

-1869 a predat la Politehnica

personalitate, profesor dr. Schwarz5
acela
Victor Hugo, istoria Rena
Quartal
Notele, de la 2 la 5.
Ploie ti
european.

iul

ie, la 13 iulie 1869 sterminarea cuartalului III, men
docu-mentele matricole. Direc iunea Politehnicii Federale i-a
înmânat o ,,Adeverin
Domnul George
Ploie ti (România) a promovat examinarea
1868 fiind admis pentru primul an
i a frecventat cu
regularitate institu
din Extrasele Matricole care au fost emise la sfâr itul
vezi Anexele 7, 8, 9, 10, 11, 12)
Între cei doi matematicieni germani, Cristoffel i
func iilor

complexe

i

geometriei diferen iale. Este
-Cristoffel
din
teoria

Student la München

insisten
5

-

iune mai
ilor germane de atragere a

Karl Herman Amadeus Schwarz (1843-

predat la Zürich între 1869i integral.

utilizarea

21

studen
modernizarea vremii.
München,

u cea de
-1864 s-a revizuit sistemul de

Politehnique din Paris. Colegiul tehnic din München avea în
1868 circa 160 de studen i înmatricula i, fondat sub
auspiciile regelui Bavariei, Ludwig II, ca apoi, în 1877,
e
Studiile urmate la

-

de 4 ani:
a cum
este stipulat în actul final.
La finele semestrului
-1870,
absolvirea Colegiilor inferioare, a ob inut calificativul
i desen de construc
i progres).
Similare au fost
semestrului
-1871, la teoria construc iilor pentru
arhitec i, teoria materialelor de construc ii i desen de
situa ie (aceia i profesori Fisher i Gottgetren).
rezultate sunt notate, la sfâr itul semestrului
la Exerci
tiin a construc iilor civile i
chi area construc iilor civile predate de profesori
doctori, apreciate cu
i
La absolvirea întregului curs (opt semestre), în august
1873, directorul colii Politehnice Regale,
Ingineri, a
întocmit o succint
La absolvire s-a dovedit
.) a corespuns în fa a
tuturor solici, iar
i progresele realizate la obiectele de
studii a ob inut notele men ionate
semnifica ia I - excelent, II - foarte bine, III - bine, IV mediocru i V - pu in.
nota
excelent ob
ii de
iilor pentru
arhitec i, desen în construc ii, desen linear, desen topografic,
22

desen de situa ie, proiec-tarea construc iilor înalte,
proiectarea construc iilor hidrotehnice. Bine la criteriul
, rareori, în rest II la majoritatea obiectelor.
i la
,
spa iul de interes al statului recent unificat, într-o viziune
i, cu
aplicabilitate în domenii tehnice, s-a dovedit ulterior la
revenirea în
scu.
i
,

,
i în zilele

noastre.
Istorice
categoria promotorilor colii de inginerie, începute de
Gheorghe Asachi (1788-1823), cu
studii tehnice i umaniste înaintate la Viena, Alexandru
Costinescu (1812-1872)
cel dintâi inginer-arhitect român
diplomat al
(1817-1894)
arhitect- ef al Bucure
(1830-1903) i continuatorii Anghel Saligny (1854-1925), Elie
Radu(1853-1931), Gheorghe I. Duca (1847-1899), Mihail Romniceanu
(1852-1915)
România,
-1905), întâiul director
general al CFR (1881-1883), Panait Donici (1827-1925), primul
român absolvent (1854) al colii de Poduri i osele din Paris
i lista ar continua. (vezi Anexele 13, 14, 15, 16a, 16b)
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Capitolul 4

INGINER ÎN SPAŢIUL ROMÂNESC
Inginer amploiat

cunosrile tehnice majore ale acelei epoci se
vor dezvolta întrdeterminând progresul altor ramuri.
cele
a

revolu iei industriale,

ini propulsate de energie nu era un element
definitoriu întri
ii tehnice i aplica ii în sectoare ale
timpului(textil, metalurgic, transporturi pe drumuri
impracticabile). Adoptarea modelului occidental a însemnat, de
fapt, cre terea importului, care viza bunuri (
Bucure

disciplina
Cum
moder-

ia o confruntare între vechi i nou,
i i copiii
, au
-mente

-

-1894) la
, raportându-ne la documentele
aflate azi în stadii de cercetare,
24

în ace
Sosirea în

ani.

execu iei
i,
deteriorate.

uneori,

de

, la noi,
ate unor firme
t sarcini de supraveghere a
consolidare a por iunilor
a
solicitat de so ia
ului (1924), pentru ob inerea

ingine-

Publice, direc iunea a II-a, men

din

Circumscrip ia a IV-a în poduri i osele (vezi Anexa 17).
Înt
de-1894) în subordinea
i mai modifica
Într-28 iunie 1879 ca inginer
la Circumscrip ia a IV-a de poduri i osele
fost deta at la serviciul poduri de fier
1882. Din nou a fost ata at la circumscrip ia a IV-a de

poduri i osele
Din acel moment este atribuit cu func ia de

ef de
Ca

sec
inginer diriginte la portul Gala
1892. La sfâr
1894 este întâlnit ca inginer ef clasa a II-a. De ce i în ce
ia a VI-a?
semnat de inginerul Pancu, datat 12 ianuarie 1874
coalei politehnice
din Munic, numit ca amploiat (func ionar inferior) în corpul
tehnic al jude ului Arge
e ti

o asemenea

25

executarea profilelor transversale pe acea
linie. (vezi Anexa 18)
misiuni, nici
a

inginerului

deducem dintr-o în tiin are a Prefecturii Districtului
Neam din 18 iulie 1877
ului, deci ncontinuitatea în acea func ie. În atare situa
predea tot ce a primit. Ce? Nu
o
explica ie la acel refuz, se prea poate o nesupunere la
ire. (vezi Anexa 19)
Alecsandri, despre care prietenie se face vorbire în
articolul lui Horia Dobran, din 1971?

Calea Ferat

-Predeal

Construc
tiobiectul de st
in extenso de inginerul Radu Bellu în

Mica

capitolul destinat liniei Ploie ti-Predeal i, recent, în teza de
u, ,,Evolu
ferate în Regiunea Prahova 1872-2009 i impactul acestora
(2009). Cei doi au valorificat
fondul arhivistic existent

domnia lui Al.

ti
iectul dezbaterilor politice între 18721879. Se impunea jonc iunea liniilor române cu cele vecine,
îndeosebi, Rusia i Austron
26

1856, dar starea econo-

o

Austro-Ungaria considera traversarea Carpa ilor pe
irea spre Balcani.
ti i Ploie ti era, din 1872, pentru
cu Moldova.
Proiectul liniei ferate Ploie ti-Predeal a suscitat
dispute evidente între grupul conservatorilor, care îl
admiteau,
, care
Austro-Ungariei
Parlamentul României,
Conven

i dezbateri,
, a acceptat
ti în 1874. Urma ca în patru

ferate, una de la Ploie ti la Predea
ov la
Predeal.
La licita ie a câ tigat bogatul om de afaceri englez
George
i casa Gouin, sus inu i de consulul
englez la Bucure ti, împotriva opozi iei guvernului. S-a
implicat i Vasile Alecsandri, pentru a convinge Camera, în
favoarea inginerului englez, pentru care conservatorul P.P.
Carp l-a ironizat: talentatul de poet transformat în
-a lipsit nici Eminescu din
ilor.
Pr
din Ploie
,
austrofixat, prin conven ie, suma, împru-mutul
podurile, tunelele
Ploie ti

absolvent al Uni

iunea cu cea
i

dobânda,

ii din Zürich, coleg cândva cu

La 1 martie 1876,
i,
Ploie ti i Predeal, concesiunea Crawley având ca inginer
27

respon-sabil pe francezul A. Alland, iar românii, prin inginerii
C. Popescu, Gh. I. Duca i Ioan Cantacuzino,
trei sec iuni, ca delega i ai statului român.
ti i neîncrederi reciproce. La 2
septembrie 1876, s-a inaugurat primul tronson, Ploie ti
Buda, de 13 km, întrilor care s-

acestui scurt traseu, preten iile financiare continui,
neseriozitatea, superficialitatea, au dus la încetarea
uat
astfel în România.
,
i de antr
ajutorul doroban ilor adu
ii au fost
i pe loc pentru supraveghere.
i
inginerului Anghel Saligny (1877-1878). Biroul acestuia s-a
ace
i eforturile statului
erau dirijate pe fronturile conflictuale.
in

-Ungariei,

ii Ac
Române, Leon Guilloux, în baza unei conven ii: sec iunile
Ploie ti Câmpina
i Predeal
exploatare în anul 1878 la 1 noiembrie, iar la
1
decembrie 1879, Câmpina Sinaia. Proiectele podurilor peste
inut inginerului francez Emile
Nouguier, viitor colaborator al lui Eiffel.
Ca
i ingineri români
Constantin Popescu, Gheorghe I. Duca i Ioan Cantacuzino
i,
28

a concesiunii. Au fost
selectate 10 antreprize particulare: Balaam, Amedeo Paolo,
Noble, Oestersetzer, Iugovich, Percher, Marchal, N. Moscu,
Lapierre, Gaudin.
Inginerul P.P. Niculescu raporta periodic respectarea în
Sub presiunea Austro-Ungariei, care condi iona
punerea în func iune linia Or ova Vârciorova de exploatarea
traseului convenit
, a fost
finalizat tronsonul Ploie ti Câmpina (36 km). Antreprizele
zidurilor de sus inere i ritmul lent la tunelul Tre tii. În fine,
la 1 decembrie 1879 a fost pus în circula ie tot traseul, cu o
întârziere de peste un an. Gara Predeal, de întâlnire, era în
spa iul românesc, iar trenurile parcurgeau Bucure ti
Bra ov în mai bine de 7 ore. La Predeal, trenul, pornit de la
Bra ov, sosise cu opt luni mai devreme, deci urgentarea se
impunea.
Întreaga linie Ploie ti-Predeal avea 84,654 km,
folosindu-se 27000 traverse de
-au edificat
175 de poduri i pode e, 6 tunele între 30 i 35 m. La tunele,
me terii italieni au folosit,
iul
românesc,
-Sinaia au fost
ia planurilor i a conven iei.
Asisten ii români, Anghel Saligny, E. Grant i D. Cre ianu, i
inspectorii
de control din partea Ministerului Agriculturii,
Comer ului
Allard i Grigore Tabbian, au
solicitat o comisie de exper i din partea companiei
franceze. Au venit Leon Lalanne (inspector al podurilor i
oselelor din Fran a), Burkil Zieger (inginer ef al ora ului
Zürich) i Karl Culman (profesor la Politehnica din Zürich).
Ace tia i-au însu it observa iile guvernului român. Este
chiar erau vechi cuno tin e. Profesorul elve ian nu i-a fost
i
centru universitar, este drept cu zece ani mai devreme.
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interval?
Autorii studiilor amintite mai înainte n-au întâlnit
în vremurile noastre, stabile te locul inginerului în
structura speciali tilor ca împuternici i ai unei antreprize
franceze
cinci, nu se dovede te. La recomandarea poetului Vasile
Alecsandri, l-a cunoscut pe Gustave Eiffel, a lucrat la
concesiunea acestuia în Fran
-au reîntâlnit în
, a stat zece zile (o
Ce spun documentele?
pentru
func
din 2 iulie 1879 din jude ul Dâmbovi a din care
inginerul
i-a prezentat demisia i
i uneltele de lucru,
toate planurile, desenele
(2 iulie 1879) pe care le primise. A adar, 1874-1876 la Arge ,
1877 Piatra Neam , 1878-1879 Dâmbovi
iunie 1874-28 iunie 1879 la circumscrip ia a IV-a poduri i
osele.(vezi Anexele 20, 21)
decât par ial perioada între 1877-1878
(nu
a la una din companiile lui
Eiffel? Nici o referire despre raporturile lui cu inginerul
francez.
într-

i

totu i

s-au

22)
cunoscut.

Inginerul

Radu

Bellu,

Valea Prahovei G. Eiffel, care inspecta
iunea care revenea consor iului francez
(1878folosire a subansamblelor (preuzinale, zic speciali tii) în
30

e
e egale
i din lemn, nefasonate. Metoda care i se atribuie
neoficial a fost i este
re inut sistemul de subansamble i l-a folosit peste zece
ani, 1887-1889, e greu de tiut.
-au cunoscut: la Ia i,
cei doi au fost p
i la edificarea Grand Hotel Traian în
1882, o construc
retu at planurile altor
arhitec
locali, în execu ie acest edificiu de influen
Un secol de arte frumoase la Ia i, Ed. Art
XXI, 2004) (vezi Anexa 23)

Î
a
dobândit un câmp tot mai larg de manifestare.
1881, prin decret regal publicat în Monitorul Oficial din 16
i osele, a fost înaintat în Corpul
Ministerului Agriculturii, Comer ului
gradul de
specificat. Semna ministrul colonel Dabija.(vezi Anexa 24)
În serviciul ,,
1882,
i
a fost
ata at din nou la circumscrip ia a IV1883.
Înscrisurile, aflate i azi în stadiul de recuperare, ne
trimit la 1883, când Direc
, pentru data de 8/20 iunie,
asiste la inaugurarea liniei ferate Petra Râmnicu Vâlcea,
i
ti la
Vâlcea i invers. Ce s-a întâmplat acolo nu tim, probabil
31

in timp, la 23 iunie,
Direc

,

sec iune în Diviziunea de Construc ie Râmnic Petra
Corabia Ocnele Mari. Salariu cuvenit era de 800 de lei, care
cuprindea onorariul
D
încredin are ce se cerea a fi i
(vezi Anexele 25, 26)

î
Ca ef de sec

ionat

Recunoa terea meritelor apare de la cel mai înalt for.
La 4 iunie 1884 prin Decretul Regal nr. 1533 din 10 mai,
Direc
îl în tiin a
înaintat în Corpul Inginerilor Civili cu gradul de Inginer
Ordinar clasa Istudent în domeniul hidraulic. Prin alt Decret Regal (nr. 1672
din 17/2 mai 1886) a fost numit,
Publice, ca diriginte de antier al portului Gala i, în serviciul
hidraulic aflat sub conducerea inginerului C.M. Mironescu.
a încredin
(vezi Anexa 27)
Deja se afla în aten ia Casei Regale, prin invita ia care
i sr
Publice, de a participa la balul care va avea
28 februarie
doamna, iar inuta
i
albe, însemnele decora iilor
inuta de bal. (vezi Anexa 28)
i, contribuie la terminarea celui din
oseaua Zimnicea Port
32

, în calitate de
diriginte al porturilor din Teleorman, avea de justificat o
2,89 de lei) reie
(vezi Anexa 29)
revenirea Dobrogei în spa iul României, 1878, în corpul
inginerilor cada tri care treceau în planuri întinsele
i incerte. A
proiectat modernizarea portului Tulcea
de îndiguire la cel de la Sulina.
O invita
, la 28
decembrie 1892 inginerului pentru a participa la celebrarea
ului mo tenitor Ferdinand cu Prin esa
Maria de Edinburg. Te
decembrie,
, la ora 11. (vezi Anexa 30)
osit deseori în cercurile înalte ale
monarhiei, ca un specialist onest, neimplicat politic, de o
,
la circa Dobrogea, pendinte de circumscrip ia a VI-a de
poduri
i
or cu
, în 1894.
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Capitolul 5

ANGHEL SALIGNY ŞI
GHEORGHE PĂNCULESCU
, o
colaborare cu inginerul Anghel Saligny, absolvent i el al
Politehnicii din Berlin (Charlottenburg), în 1874, despre care
nu avem dovezi. Toate investiga
-au cunoscut din vremea studen iei sau de pe noile
-i vedem aproape la construc ia
P

1877la

Dobran, cel care a lansat pia a
,
cut majoritatea calculelor tehnice la
acest pod, inaugurat în 1895.
i totu i, târziu, în 1894 Anghel Saligny din calitatea de
pre
ii Politecnice din România, înfiin

ii Politecnice, era rugat cu
insisten
înscrie. Mai mult, i-a fost înaintat un model
de cerere de admitere,
ef
Hergiu i cu Pre edintele vor avea ce
M-a i obliga foarte mult, domnule
i cu respectul
(27 ianuarie 1894) (vezi Anexa 31).
-a acceptat invita
membrilor
anumite nemul umiri, se sim ea frustrat? Colaborarea cu

34

Saligny apare mai târziu, când în 1900 este edificat Farul
de la Tuzla.

Capitolul 6

CALEA FERATĂ BUDA–SLĂNIC
Între 1881 i 1883, s-au definitivat
Câmpina Doftana i Buda
Ac
moment
construite efectiv de ingineri români,
e tii
altele (1881).
În regie proprie sconside-rente strict economice, materiile prime fiind sarea
i Senat la 16 iunie 1881.
Linia Budacolectiv condus de inginerul Jean Cantacuzino, iar
antreprize particulare erau selectate de Direc ia CFR.
Inaugurarea, la 10 decembrie 1883, punea în func iune o linie
de 34,2 km cu patru sta ii: Buda, Plopeni, Poia

colectivul condus de Jean Cantacuzino a fost i Gheorghe
un caz nu a construit-o el. Cei doi autori
aminti
i Radu Bellu, nu-l
linie.
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Capitolul 7

FARUL DIN TUZLA –

i pentru construc ii de
mari dimensiuni, din domenii diferite. La unele, ca Turnul de
ia pentru care
ime, din metal, era la data punerii
în func iune, 1900, dintre primele din lume, al patrulea din
România.
A fost contribu
Saligny
i aportul Companiei
franceze BTT.
reproducând la mici dimensiuni farul aflat
putea fi vizitat. Tot
cristal.
ime, 318 cm diametru i o
cu 6 fitile.
i trimite fascicole de
, vizibile de la 20 mile marine, cu semnalul
specific: 2 sclipiri
Pe timp de cea , sunetul sirenei poate fi auzit de la
Costine ti. Este cel mai vechi, în folosin
i azi. (vezi Anexa
32)
certe vor
, într-un fel, ambii speciali ti s-

36

a

cu apele. Anghel Saligny declarase din tinere

eu

concesionate i tot atunci a fost încredin
,
,
unor ingineri români misiunea construirii unor linii ferate.
În paralel, i Saligny,
câmp tot mai larg de manifestare, reu
cele
mai înaintate procedee i tehnici ale timpului lor. Saligny
:
nu îmi fie drag acest corp pe care lse în timp de 35 de ani
contribuit
ia
lui Saligny de folosire a o elului în locul fierului pudlat (fier
ob inut prin arderea siliciului i a carbonului într-o baie de
i
.
Omisiuni au fost din varii motive. Spre exemplu la inauîn postalul
monumentului tehnic, constructorul nici n-a fost pomenit. La
fel nici despre utilizarea buloanelor i a niturilor, care se
studii consacrate.
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Capitolul 8

TURN ROMÂNESC ÎN CAPITALA FRANŢEI?
Reluând temerile exprimate în

, se impune o

minune a secolului al XIX-lea.
Este numit uneori
imea medie a
creatorului, 1,65, de i în 1889 turnul avea deja 300 m.
Cine a fost Alexandre Gustave Eiffel?
decembrie 1832, la Dijon Côte-d'Or.
ii au fost germani, din inutul Eiffel, vecin cu
Belgia. Numele a fost fran
i, mai ales, prin pronun ie (effel cu accent pe a doua
În

coala e o

,
erau mai aproape de în elegere istoria i literatura. La
absolvirea liceului, in
tiin
În 1855, încheia studiile la Ecole Centrale des Arts et
serviciu a fost într-o companie care proiecta poduri pentru
trenuri. Treptat, ie, care i-au creat notorietate: podul de la
Bordeaux (18
samblare a
construc iilor metalice bazat pe aer com-primat), Gara de
Vest din Pesta, Observatorul Astronomic din Nisa, viaductul
Maria Pia din Portugalia, podul mecanic Hanoi, viaduct în
Fran
ii din
New York (cadou al Fran
de la Declara ia de Independen
-1776), podul de fier
38

de la Mirce ti i Grand Hotel Traian din Ia i (1882), ultimele în
România.
a, în
întâmpinarea viitoarei expozi ii universale, apar inea
diver ilor arhitec i. Au predominat proiectele unor ingineri
din grupul Eiffel: Emile Nouguier i Maurice Koechlin i
arhitectul Sauvestre.
Cei doi ingineri au avut ideea unui turn foarte înalt în
iunie 1884. Era conceput ca un pilon imens format în patru
i unite în
acel moment Eiffel
acea vreme, Eiffel înregistrase un
ie ce permitea
construc
Emil Nouguier i Maurice Koechlin au desenat prima
schi
i
considera i autorii marelui turn, înaintea lui Eiffel. Cei doi
au primit câte 50000 franci aur, dar Eiffel a câ tigat
enorm. Emil Nouguier a proiectat
pe traseul Ploie ti Predeal în 1878-1879.
.
valea Prahovei, a coordonat i antierul de la Podul
Mirce ti, în Moldova (1879).
Proiectul viitorului Turn, aprobat în anul 1883, a fost
ie, dintre cele 107
it prin
interven ia altor arhitec i.
brevetul în anul 1884 i lparizienilor prin
plan
imea nea
de 300 de metri. Ime
i protestul a peste 300
i printre care Emile Zola, Maupassant,
Dumas fiul
i altele, împotriva unui turn inutil
i
, motivau ace tia. Eiffel leVa
A fost conceput ca un
urin
itul Expozi iei, un gigant
puzzle metalic. Eiffel a intervenit asupra proiectelor printr-o
la baza acestuia prin implantarea
39

celor patru stâlpi doar la 15 m adâncime, cât
u

i la

o el produs în tehnologia Puddel.
Toate elementele au fost produse în fabrica din
Levallois-Peret, la periferia Parisului, unde î i avea sediul
:

FORGES
ET
USINES
DE
POMPEY
FOULD-DUPONT
FOURNISSEUR DES FERS DE LA TOUR. (vezi Anexa 33)
a efectului vântului pe rame de o el,
ar putea absorbi efectele de îndoire i forfecare ale
vântului. Sdeplasarea
la vârf a fost doar de 115 mm.
i s-au încheiat
montaj. Ritmul de construc
antierul Câmpul
doar asamblarea,
confec ionarea elementelor componente realizându-se în
atelierele din Levallois. Cu aproape 300 de muncitori (100 în
ateliere, 200 la construc ii) au fost încheiate cele 18038
piese de o el, îmbinate cu 2,5 milioane de nituri. Întrpre
iei, în ateliere, piesele erau
uri
(buloane),
nituri. Erau necesari patru muncitori pentru fiecare nit: unul
a,
forma capului, iar
;
niturilor piesele erau strânse. Pe
antier au fost
întrebuin ate 1/3 din nituri, restul în ateliere.
La viaductul de la Garabit, barele erau însemnate unde
tre
ezate, date jos
ea i
,
acum de veterani la Turnul Eiffel,
câte 5 metri urcate la locul lor i prinse în nituri.
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chesoane în care s-a injec
, pentru a
se putea lucra sub nivelul apei.
Întregul complex
schelele din lemn, cricurile
hidraulice, macaralele cu aburi, cilindri hidraulici de 800.000
kg for , au ajutat la asamblarea grinzilor cu precizie
0.
peste 7.000
Inaugurarea a însemnat un mare triumf dar

i

creatorului anun
pu in 20 de ani. De aceea în 1909 orice francez ura
ii i culturii.
simbolul unei noi ere cunoscute sub numele de Belle Epoque
în care frumuse ea
i
itul de secol XIX. Conceput ca o
r
devenit util pentru transmisiuni.
La cei 300 m sin
instala- iilor de transmisie (1). La fiecare 7 ani este revopsit,
se folose te miniu de plumb i o culoare
maro închis (2). În acest an, 2010, sunt angaja i i 10 alpini ti
din România, un prahovean Tudose Alexandru care,
Turnului Fran
Este a 18-

-închis.
i-a savurat izbânda,

fa
o condamnare
tiin

ulterior.

Via a
spre

construc
a
experimentat un tunel aerodinamic.
Recunoa terea în timp a celui mai mare inginer din
secolul al XIX-lea ii în zilele noastre. La
ie la Hôtel de
41

Ville cu majoritatea proiectelor i machetelor originale ale lui
Gustave Eiffel
tablouri, fotografii din
manuscrise, 53 plan e, 4.300 desene tehnice.
Un album select, la 120 de ani de la inaugurare, a fost
editat în anul 2009, aflat
a.
Pentru docu-mentare, sunt prezente, în reeditare,
volume în folio, studi
în anul 1900 la imprimeriile Lemercier: Gustave Eiffel The
Eiffel Tower
i: (vezi Anexele 34, 35):
I - Originile turnului i principiile de execu ie
II - Calculul i descrierea structurii în detaliu
III - Execu
ie
ile metalice
IV - Organele metalice - ascensoarele
VVI
Detalii - aplica ii tiin ifice necesare rezisten ei
turnului la factori externi
VII - Istoria turnului în timpul Expozi iei Universale 1889
VIII -a adus în vederea
expozi iei din 1900, utilizarea ascensoarelor.
Din lista colaboratorilor în concep ie, ateliere, execu ie,
destul
, lipse
(vezi Anexa
36 - lista colaboratorilor lui G. Effel)
Firesc ar fi fost ca Eiffel, în primul capitol, Proiecte
anterioare, principiile de execu
,
i
pasager, despre metoda
descoperit-o în România în timpul construc
ferate
Ploie ti
-a re inut-o nu cerem o
: ,,Communication sur les
turnul de 300 de m) este datat 1887 (preluat
d
).
rute cu insisten
ale revistei Formula As , Magazinului istoric (august 2010),
, în emisiunile de la radio repetate în
copie, filmul documentar Turnul românesc din capitala
Fran
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multe ori
Din anul 2003,
, turnul Effel î i
te
, pentru 10 minute, de la
reflectoarele celui de-al cincilea punct cardinal.
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Capitolul 9

FAMILIA
Din nefericire, via

, dincolo
i student, nu poate fi

r
tim când iiubirii, la Zürich i München, care iile fa
i cum aceasta i-a pus amprenta
ii sale
-a
sus inut cu bani la studii sau bursele i-au fost
i nu tim. Documentele sunt reci, oficiale,
laconice i, deci,
ii în spatele
acestora.
-au urmat s-a deteriorat
-au
mijloacele de informare în zilele noastre.
o fi a teptat
oare inaugurarea turnului Eiffel?) seste invita
biserica Sf. Nicolae din elari.
Domni óra
Fotiade
e onóre a vě face cunoscut
cunoscut

are onóre a vĕ face
Domnul

i vĕ

Maria

Inginer

George

-voi
cununiilor lor,
3 decembre a.c., la ora 8 séra,
în biserica Sf-tul Nicolae din elari.
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Bucuresci, 1889

(vezi Anexa 37)
.
, i
cuprindea obiectele esen iale:
- O pereche de case situate în Bucure ti, suburbia
Arhimandrit, str.
ucure ti, str. Brâncoveanu,
tefan Fotiade.
- Trusoul i bijuteriile în valoare de 6.500 lei.
ume te cu
in
a
vie ii.

. 5, al domni oarei în Apolodor 14,
itul

data aceea
folosul creditului funciar urban din Bucure ti, unde se
.600 de lei, restan a fiind de 11.000 de lei. În
timp,
ilor, au fost
vândute prin neplata la timp a datoriilor. În testamentul
din 1923,
ilor, nu tim
unele ar fi fost trecute anterior pe numele so iei. (vezi Anexa
38)
i
Theodor) i a Mariei si: Alexandru
avea, potrivit extractului nr. 800, vârsta de 43 de ani,
profesie inginer,
i li
Atanasie Lipatti (32 de ani, comerciant), tefan Fotiadi (30
de ani, comerciant). i în acest caz, actul solicitat de acum
copie tocmai în 1933. (vezi Anexa 39)
Cel dela
3 octombrie 1894, în Bucure ti, a

te
45

Extractul nr.
strada Apolodor nr.
inginer, de 49 de ani, iar mama Maria, de 27 de
i an la eliberare, 1933. (vezi Anexa
40)
De neîn
de ani, care
nu mai corespunde cu anul na terii, 1844 sau 1846, i cu anul
declarat la na terea primului copil
,
prin actul ini
mai târziu.
De la Alexandru i so ia sa, Maria Bacinschi, au rezultat
trei copii;
, Gheorghe, altul, Adrian
Tudorel
Ligia Voicescu,
au dat na tere lui
finan ist, având marele
documentar consistent. Marian, de la înainta ul Mariano,
despre care tot vorbim,
c
rdeanu în 1978,
numele i prestigiul
prin cei doi fii: Teodor (n. 1979) i Florin (n. 1981).
În evolu
na terea celor doi fii, Alexandru i Theodor, nu avem date
semnificative.
i activitatea inginerului este rareori
sem

portul Constan a, consolidare
farului de la Tuzla, aflat

moder-

area
-rilor

iile

profesie cu genera
de sfâr it de secol, cu marile elite ale tiin ei autohtone.
Nu
stul

46

1923,
stabilitate în
Anexa 41.

te
în

e

Sec
în
an
martorii

i

1933, la cererea copiilor.(vezi Anexa 42)
Corpul neînsufle it iBellu din Bucure ti, figura 4, loc 9.
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Capitolul 10

INGINERUL GHEORGHE PĂNCULESCU
ÎN MASS-MEDIA
Î

Ani mul

ia discutatului articol din anul

1971,
Readucerea în aten ia contemporanilor no tri s-a datorat
i
Arheologie Prahova. Personal a fost la Paris i a constatat
tire despre contribu ia românului la
aici
statut
ilor pertinente.
- Pu ini sunt cei care
-a
Introducere cu
-

La

recomandarea poetului Vasile Alecsandri,
cu a lucrat la compania lui Eiffel.

ti-Predeal

i numai cu

metoda de folosire a subansamdoar în 11 luni în loc de 5 ani.
ni, unde a stat gripat 10
zile în casa lui Panca- azi Muzeul N. Iorga.
- ,,În Communication sur le travaux de la Tour de 300 m
doar în 2 ani, 2 luni i 9 zile (l-a terminat se
crea ia românului
48

- Inven
ionat construc iile
metalice.
- Pe barele de o el(18038) este tan at Made in Re i a.
- Pe fiecare nit (sunt
mono-grama GP.
, cel mai bun specialist al lui
Eiffel în privin a rezisten ei materialelor, calcule statice i
- A fost numit inspector general a
Bucure ti.
autoritatea lui
majoritatea calculelor tehnice.
i.
- Am uitat cine suntem?
- Dorin a de a face patriotism, dar ieftin.
- Cei doi savan i.

i an, 1922.

1. În afara datelor cuprinse în amintitul articol, nu
apare nimic nou, ca urmare a
2.
3.
-München.
4. Nu are implica ii directe, cu responsabilitate, în
construc ia
ti-Predeal i chiar la cea
Ploie ti5. De i se folose te metoda subansamblelor
(preuzinare), nimeni nu i6. În Memoriile lui Eiffel
(declara ia
: nu este nimic cu referire la
7. Între 1877-

a
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R
8. Eiffel
Garabit,

Independen
ie Mihai
i ai lui veterani au în eles,

(1879)?. Posibil, dar sunt situa ii diferite.
9.

i-a
i Valea Prahovei
mai
it?
, în nici o

10.
vorbe
împrejurare,
?
11. Ioan Grigorescu, autorul filmului Micul Eiffel: exclus,
nimeni nu
12. Cosmin Nicolescu, autorul filmului documentar
, la fel:
Parisului, nici la alte institu ii. Afirma
le-am folosit pentru a da bine.
13.
nvitat la inaugurarea din 31 martie 1889?
14. Arh. Marina Nicolaev Paris: ,,Nimic despre Gheorghe
15. Gustave Eiffel l-a
cuprin i în LA TOUR DE TROIS CENTS MÈTRES publicat în
1900?
16. De und
17. Un prahovean este în prezent în echipa care
vopse te în maro Turnul la 7 ani. Antreprenor, un grec. ,,Nam dat peste inscrip ia Made in Re i a. Vezi formularea
gre
.
18.
, mare inginer hidrolog, hotarnic,
coorime. Nu se dovede
calcule la companiile lui Eiffel i chiar la podul de la
19. Au decedat la date diferite: Gustave Eiffel în 1923,
Gheorghe
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20. La data apari iei articolul invocat, autorul mi-a
-
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Capitolul 11

CRONOLOGIE
1844, 10 aprilie - N
de Munte
1847 - T
1859-1860 - P
Cartea cu desene
1861-1865 - Clasele gimnaziale la
1866 - Tutorele Mariano îl re
1867-1868 - C
1868-1869 - Cursul de elev-student, în trei cuartale la Poli1869
1869-1873 München. Absolvent în 1873
1874 - Angajat ca inginer amploiat în corpul tehnic al
-Râmnicu-Vâlcea
1877 1878-1879, 30 iunie - Este numit ca inginer în Serviciul de
Poduri de Fier
r
Publice
1879, 2 iulie - D
-a
1881 - Prin decret regal e înaintat în corpul de Ingineri Civili
ai Ministerului cu grad de inginer ordinar clasa II, la
1882 1883, 8 iunie - Este invitat la inaugurarea liniei ferate
Petra-Râmnicu-Vâlcea
52

1883, 23 iunie -

iunea în diviziunea
Petra Corabia Ocnele Mari
1884 - Prin Decret Regal este înaintat în Corpul Inginerilor
Civili ai Ministerului, cu gradul de Inginer ordinar clasa I
1886
Prin Decret Regal este numit inginer diriginte la
1889 - C
1889 - Act dotal Maria Fotiade
1890 ,
1891 1892 - Din postul de diriginte al porturilor din Teleorman i se
cere justificarea unor sume
1892 , la biserica
(era inginer la Circa Dobrogea)
1892 1894 -al doilea fiu, Theodor
1894 atea
Politec
1894 1900 1894-1909 - C
1923 - Testament
1924, 1 iunie - Dece

. Înmormântat la cimitirul Bellu.
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Capitolul 12

ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII
„ING. GHEORGHE PĂNCULESCU”

despre cel

personalitatea cunoscutului
inginer a fost, la vremea acea, un articol publicat în ziarul
Flamura Prahovei din 24 septembrie 1971. Plecând
i
organizat în rândul elevilor un concurs pentru crearea unei

Septembrie 2010,
Director adjunct,
Prof. Cozorici Mihai Johann
54

umbra

-a restructurat planul de

-economic al

-2005, a claselor de
în domeniile:
-

prezinte un
-geriale, colectivului didactic,

Prahova s-a primit aprobarea, prin decizia nr. 391 din
14.09.2004, ca

e, ec. Stelian
Manolescu, repre-
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septembrie 2004, s-

-a instalat noua

fusese
cursurilor liceale.
1985, cele 27 colective cuprind elevi în
elevi), gimnazial
(11clase cu 265 elevi), liceal tehnologic (2 clase cu 61 elevi),
profesionalPersonalul este format din: personal didactic (12
20 titu
personal auxiliar (2 secretare, o
2 paznici). Baza
-un permanent proces de
-tehnologii),

un

De-a lungul timpului, prin rezultatele elevilor, cadrele
didactice

pot forma pentru a fac
schimbare.
septembrie 2010,
Director,
Prof. Floarea Vulpe
56

în anul 2004
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ANEXE
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ANEXA 1

Arbore
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ANEXA 2

Data 10 aprilie 1844.
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ANEXA 3

Gimnaziul

le gimnaziale urmate la
-1864)
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ANEXE 4
4.1.

CARTEA CU DESENE

Cartea cu desene
1860.
autorului, în creionarea ideilor, la vârsta de 15-16 ani.
62

4.2.

63

4.3.

64

4.4.

65

4.5.

66

4.6.

67

4.7.

4.8.
68

69

4.9.

pentru calcularea

70

4.10.

71

4.11.

moderne.
72

4.12.

73

4.13.

74

4.14.

4.15.
75

ANEXA 5.
76

Chestionar completat de Ghe

ANEXA 6

77

Document prin care inginerul Mariano, cumnatul lui Gheorghe
înscrierea
rich.

ANEXA 7.a

78

ANEXA 7.b

79

Eidgenössisches

Polytehnikum

(POLITEHNICA FEDERALĂ)

CURS PREGĂTITOR
1867 / 68

Obiectul
Matematica
Fizică
experimentală
Desen tehnic
Exerciţii de
geometrie
descriptivă
Geometrie
practică
Limba germană

Profesor
Orreli

Trim.I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

Străd.
4

Progr.
3

Străd.
5

Progr.
3

Străd.
4

Progr.
3

Străd.
5

Progr.
3
3

Mousson

3

2

5

4

51/2

5

5

Fritz

5

31/2

5

41/2

6

5

6

4
Fiedler

1

13/4

Pestalozzi
Keller

Limba franceză

Rumbert

Chimie
anorganică

Piccard

4
5

4

1/2

4

3

5

4

2

4

4

2
43/4

1/2

Media
rezultatelor
Străd. Progr.

41/2
5

5

41/2

5

4

5

2

1/2

4

41/2
4

41/2

Obiecte neobligatorii
Semestrul I.

ANEXA 8.a
80

Semestrul II.

Obs.

ANEXA 8.b

81

ANEXA 9.a

82

ANEXA 9.b

83

s-a încheiat cu un punctaj remarcabil.

ANEXA 10.a

84

-a retras la 13 iulie 1869,

ANEXA 10.b

85

ANEXA 11.a

86

ANEXA 11.b
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Eidgenössisches

Polytehnikum

(POLITEHNICA FEDERALĂ)

Partea a II-a
Anul de curs 1868/1869

Obiectul
Calcul diferenţial
şi integral
Geometrie
descriptivă şi ex.
Principiile
edificării
construcţiilor
Exerciţii de
edificarea
construcţiilor
Desen plan

Profesor
Christoffel

Trim.I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

Străd.

Străd.

Străd.

Străd.

Progr.

Progr.

Progr.

5

4

5

4

41/2

31/2

Friedler

31/2

31/2

4

31/2

2

2

Gladbach

5

4

5

4

5

4

Acelaşi

5

4

5

5

5

4

4

5

5

5

4

4

Wild

Tehnologia chimică a
materialelor de
construcţii

Bolley

Topografia

Wild

Petrografia

Kenngot

Mecanica tehnică

Zenner

41/2

5

Progr.

Media
rezultatelor
Străd.

Obs.

Progr.
Retras după
terminarea

Trm.III

Obiecte neobligatorii
Semestrul I.
Exerciţii superioare………….Rambert
Economie politică……………Cherbuliez

ANEXA 12.a

88

Semestrul II.
Limba italiană………………Ardnini
Istorie literară;Victor Hugo.. .Rambert
Istoria Renaşterii…………….Scherr
Metalurgia……………………Bolley

ANEXA 12.b

89

progresului într-

ANEXA 13.a

90

ANEXA 13.b

91

-München, în
semestrul

ANEXA 14.a
92

ANEXA 14.b

93

cu punctaj maxim la obiectele specifice ingineriei.

ANEXA 15.a

94

ANEXA 15.b

95

progres,

ANEXA 16.1.a

96

ANEXA 16.1.b

97

În actul final al curs
printr-

ANEXA 16.2.a
98

bine.

excelent

foarte

ANEXA 16.2.b
99

Note
Nr
cr
t

Obiecte de studiu

1
2
3

4

Progre
s

Profesor

Prof.Dr.Bauernfei
nd
Prof.Dr.Bauernfei
nd
Prof.Gottgetreu

I

I-II

I

II

I

II

Prof.Gottgetreu

I-II

II

Prof.Gottgetreu

I

II

Prof.Gottgetreu
Prof.Fischer
Prof.Fischer
Prof.Fischer
Prof.Geul
Prof.Geul

I
I
I
I
I-II
I

I-II
I
I
I
II
II

Prof.Frauenholz

-

II-III

Prof.Frauenholz

I

III

Prof.Dr.Bauernfei
nd
Prof.Frauenholz

-

II-III

-

II-III

Docent Löwe

-

II-III

pentru
5
6
7
8
9
10
11

Desen linear
Desen topografic

înalte
12
hidrotehnice
13
hidrotehnice
14
15

Evaluarea costurilor pentru

16

Pentru corectitudinea extrasului notelor,
Secretarul Scolii Politehnice Regale,
s.s. indescifrabil

ANEXA 17

100

etape
-

la care inginerul

ANEXA 18

101

ANEXA 19

102

ANEXA 20

103

Serviciul Poduri (1879).

ANEXA 21

104

(1879).

ANEXA 22
105

din timpul R

ANEXA 23

106

Eiffel.
Este se

ANEXA 24

107

Prin Decret Regal este înaintat în Corpul Inginerilor Civili,
cu gradul de Inginer Ordinar clasa a II-a (1881).

ANEXA 25

108

-Râmnicu Vâlcea (1883).

109

ANEXA 26

-PetraCorabia-Ocnele Mari, cu salariul de 800 lei (1883).

ANEXA 27
110

ANEXA 28

111

(la 10 ani de la proclamarea regatului) de la Curte,

ANEXA 29

112

2).

ANEXA 30

113

Maria, la catedrala din Tulcea, în calitate de inginer la circa
Dobrogea (1892).

ANEXA 31

114

în calitate de Coleg,

arte din Societatea Politecnicei.

ANEXA 32

115

ANEXA 33

116

unde erau fabricate elemente

FORGES ET USINES DE POMPEY FOULD DUPONT FOURNISSEUR
DES FERS DE LA TOUR.

ANEXA 34

117

Studiul amplu publicat de G. Eiffel în anul 1900 la
Imprimeriile Lemercier LA TOUR DE TROIS CENTS MÈTRES.

ANEXA 35

118

ANEXA 36

119

Lista colaboratorilor lui G. Eiffel la edificarea cunoscutului turn.

ANEXA 37

120

Fotiade
1889).

121

ANEXA 38

Actul Dotal cuprinzând bunurile cu care Maria Fotiade

122

ANEXA 39

în

43 ani (?),
mama

25 ani.

ANEXA 40
123

49 ani (?), mama

ANEXA 41

124

27 ani (1894).

ner pensionar (1923). Act
olograf.

ANEXA 42

125

a survenit la 1 iunie 1924, la vârsta de 78 ani (?).

ANEXA 43

126

FOTOGRAFII

127

128

129

-1878).

130

) împreun

131

132

a,

Bellu, Radu r
Cebuc, Al., Mocanu, C. -

în România
Dedu, Ion Eiffel, Alexander, Gustave - LaTouss de Trois centrs Mètres,
Ed. Lemarcier, Paris, 1900 (MDCCCC)
Grigorescu, Ioan - Micul Effel, Spectacolul lumii, 2002
documentar

film

-

transporturi în România, Ed. Ce
Iorga, Nicolae - Documente de pe Valea Teleajenului, Ed.
lenii de Munte, 1925
Moisescu, Gheorghe -

1831-1931
Nicolescu, Cosmin -

Prahova, 1872
prahovene

doctorat 2009

Vaillant, J.A. - La Roumanie, vol. III, Paris 1844
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ARC PESTE TIMP
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ARC PESTE TIMP

dovedesc, e drept
portului Tulcea, la
acesteia în teritoriul României la anul 1878. Implicarea sa îl
Ferdinand, viitorul rege.
Întringinerul

N. Iorga
Gh. Asachi

numai.
Firma Deltacons

le

Deltacons, cu Alexandru Stroie

135

decenii (co
,

Deltacons.
-a consacrat, al Deltei,
locale au fost sprijinite în momentele de

-a fost dat

Deltacons
patronul
metri

Domnului
lui Dan I (1383-1386), pe lo
din secolul al XI-

din lemn data

anul 1476. Podul de lemn din vechime, ce lega obiectivul
Podul, lung de 144 de metri, are 150 de tone greutate,

136

asamblarea tablierelor în câmp, montarea acestora pe
pontoa
Toate acestea doar în câteva luni, pentru a putea fi
20 noiembrie.
sobor

Podul acesta este
deltaconstructorii, îl închin

137

138

139

MOMENT ANIVERSAR

Profesor ing. Nicolae Noica, fost ministru al L
125 de
ani
În primul rând, al treilea de la dreapta la stânga, ing. Alexandru
Stroie.
140

MOMENTE
de la
INAUGURAREA PASARELEI PESTE LACUL SNAGOV
– 20 NOIEMBRIE 2010 –

Snagov.
141

Patriarhul Daniel

.

142

Patriarhul Daniel

Podul îl

între oameni, între regiuni, între popoare. În chip
spiritual, podul este simbol al medierii, al mijlocirii, chiar
cei vii
Domnul.
Ing. Alexandru Stroie
director general Deltacons Tulcea

Pentru constructorii de la Deltacons Tulcea este o
podul fiind o cale de acces la îndumnezeire a celor care

pe care mi-a acordat-o
Ortodoxe
Române, Diploma de onoare Sf. Andrei, ocrotitorul
României,
Podul acesta est

143

suflet
ceruri.
Nicolae Noica,
consilier patriarhal,
fost ministru al L
Publice

e 600 de ani nu a existat o astfel de

când s-

se va dezvolta turismul î

cuvin
adresa

144

directorului

general,

domnul

Stroie.
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