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Valoarea e''.cc·ptionald prezpntată de prof. Voiteşti cons
tă mai ales în fuplul că, altituri de Murgoci şi de Mrazec, a 
reµ:-ezentat cel de al treilea corifeu al geologiei române din 
prima juraătule a acesbi secol. 

Preocupările sale geoloQice, atît fundamentale cit şi eco
nomice, all fost ele o div1'r~ilate remarcabilă. Aproape că 
n-a existat problemă cc1re s~' nu-l intereseze şi în care el să 
n :i-şi fi splls cm·întul s:iu competent. Geologia fiind o ştiinţă 
vast<l, pc Voiteşti l-au p;·(·Ocupal în special problemele pa
leontologice (studiul numuliţilo1 cu talie mare; bogata fau
n 'l cocenii. de la Albeşti-~luscel etc.), dar şi problemele de 
stratigrafie ale flişului carpi'itic şi. mai ales, cele de tectoni
cii, în care a adus contrib11ţii valoroase asupra structurii în 
pînze de şariuj oi Carpaţilor. 

Desfă:;;urînd u asemenea ilctivitate bogată, în 1919, cu 
ocazia organizării Universităţii române din Cluj. ţmîndu-se 
concur,o, pentru ocuparea catedrei de geologie şi paleontolo
gie, Voiteşli -- desi pînă atunci fusese numai profesor de 
liceu şi avea drept contracandidat un conferenţiar universi
tar - a obţinut totuşi catf'dra, el prezentîndu-se cu un nu
măr de publicaţii de specialitate mai mare, mai bine 'docu
mentate şi din domenii mai Yariate. 

Una dintre reulizilnle sale deosebit de valoroase a fost 
uceea de a fi creat la Ciuj o ~coală geologică de prim rang. 
Temperamentul său deosc>bit de activ şi devotat acestei ştiin
ţe, care în acei ani era înc~i în stadiul de dezvoltare - dar 
căreia i se prc·VP

0

dea un viitor ftrălucit - a determinat ca 
şcoala geologicii întemeintă df' el la Cluj, să se poată lua la 
întrecere chiar şi cu aceea din Bucureşti. deşi aceasta din 
urmă data de mai bine de o jumătate de secol. Cu dinamis
mul s'l.J excepţional, Voiteşti a reuşit ca şcoala geologică clu
jană să depăşească cu mult activitatea desfăşurată de pre
decesorul său din&intr:> de 1D18. Intr-adevăr, la şcoala geolo-
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-gică a lui Voiteşti 'din Cluj s-au format numeroşi geologi 
Tomcîni de prim rang. Printre aceştia amintim pe Şt. Mate
cscu, cu.re - după ce i-a fost asistent şi şef de lucrări - a 
devenit profesor la Şcoala Politehnică din Timişoara. Alţi 
elevi ai săi, pe care îi selecta cu mult discernămînt Şl-1 
îndruma cu uasiune, au fost : „ Iacob şi I. Maxim, ambii de
veniţi, rînd pe rînd. succesori ai săi. Pe mulţi alţi elevi, du
pă ce făceau cîte un slugiu de cîţiva ani ca asistenţi ai săi, 
Voitesti îi plasa în posturi de răspundere în întreprinderi de 
exploattlre a minereurilor, a petrolului, gazelor sau a cărbu
nilor. Este cazul geolo~rilor V. Luca, O. Niţulescu, Gh. Voicu 
-etc. 

O aWi faţetă a profesorului Voiteşti a fost aceea a pres
tigiului cu care el va rf·prezema ţara, la mai toate congre
sele geologice inlernaţionale. Datorită farmecului său perso
nal, la acestea el Pra centrul atenţiei tuturor. 

Dru;Jostea cu care Voiteşti întîmpina tineretul era ace
eaşi şi în străinătate. Cd şi în ţară. Astfel am putut afla că, 
în deceniul '920, la congresul internaţional din Spania, iar 
ln 1931, cu ocazia Sesiunii Asociaţiei geologice carpalice la 
Praga, am putut constata personal cum - înscriindu-se în 
capul listei cu o sumă apreciebilă - Voiteşti a făcut chetă 
printre geologi, în ambele cazuri în scop ca un tînăr geolog 
localnic să poată face faţă unei excursii neinclusă în planul 
iniţial, lista fiind inlitulati.'1 „Pour un pauvre diable"„. 

Cită atenţie clădea el tineretului, autorul acestor rînduri 
a putut să cons~atc cu oca:z.ia unei şedinţe de comunicări la 
Institutul Geologic din Bucureşti în toamna lui 1922. ln acel 
an, Voiteşti -- sosit ultimul la acea şedinţă - după ce a 
salutat în bloc pe toţi geologii prezenţi, cunoscuţi de el an
terior, consta tind că, mai la o parte, se afla şi un lînăr Rhia 
înscrie; la facultate şi încă ne:·cunoscut de el. s-a dus să-l sa
lu~e şi si't i se prezinte, acel student auzind numele său pen
tru prima dată. Ani mai tîrziv, cînd acel student - devenit 
şi el po.leor..tolog -- - trirniţîndn-i modestele sale lucrări. pre
cum şi manuscrisul tezei de doctorat, Voiteşti n-a înlirziat 

. să-i trimită o scrisoare de răspuns, încurajîndu-1. 
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