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ADEVĂRUL DESPRE UN MARE OM 

 Prin amabilitatea doamnei 
profesor Rodica Vâlcu am fost invitat să 
prefaŃez volumul omagial dedicat 
profesorului Grigore Popa. 

 Profesorul Grigore Popa s–a 
născut în 1913 într–un sat din preajma 
Cheilor Turzii, fapt care i–a inoculat 
întreaga viaŃă pasiunea pentru munte. A 
obŃinut titlul de doctor la Universitatea 
din Cluj în domeniul combinaŃiilor 
complexe cu urotropină, sub conducerea 
academicienei Raluca Ripan.  

 L–am cunoscut pe profesorul 
Popa în anul 1950, fiind student în anul I 
şi asistând la cursul de chimie 
anorganică predat de dânsul. În acea 
perioadă a fost şi secretarul general al 
Academiei. Din 1958 am început să 
colaborăm în cercetarea ştiinŃifică 
formând un trio împreună cu profesorul 
Negoiu. Profesorul Popa m–a ajutat să 
mă transfer din funcŃia de cercetător în 
cadrul Academiei la Universitatea din 
Bucureşti, la Catedra de Chimie 
Anorganică şi Analitică.  

 În 1961 a înfiinŃat Catedra de Chimie Analitică, a FacultăŃii de Chimie, prima 
Catedră de acest fel din învăŃământul superior de chimie. Ulterior, a fost creată Catedra de 
Chimie Analitică a UniversităŃii din Cluj, precum şi cea de la Universitatea din Iaşi. Ca 
iniŃiator al catedrei de Chimie Analitică a reuşit să conducă o echipă de cercetare şi 
didactică de mare valoare, care a contribuit, în mare măsură, la dezvoltarea acestei 
discipline în România. A avut o serie de funcŃii de conducere, cum ar fi cea de decan al 
FacultăŃii de Chimie, precum şi director general al Institutului de Cercetări Chimice. A 
făcut tot posibilul să doteze Catedra de Chimie Analitică cu aparatură de cercetare de 
bună performanŃă, fapt care i-a ridicat prestigiul, dar totodată s–au creat o serie de invidii. 
Fiind în primul rând un om cu o Ńinută morală deosebită s–a înconjurat de o serie de 
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prieteni şi colaboratori de diverse vârste, dar de foarte bună calitate. Este necesar să 
menŃionăm prietenia dânsului cu Constantin Teodosiu, unul din cei mai buni colaboratori 
ai regretatului profesor Longinescu, precum şi cu toŃi membrii echipei, printre care 
menŃionăm pe: Croitoru Vasilica, Pătroescu Constantin, Paralescu Ion, Cruceru Dumitru, 
Dimonie Elena, Lerch Rudolf, Enea Octavian, Ciurea Constantin, Moldoveanu Şerban, 
Magearu Vasile, Dumitrescu Valerică, LuminiŃa Vlădescu, dar şi cu cercetători din afara 
catedrei, Todor Dumitru, Tiberiu NăşcuŃiu, şi mulŃi alŃii.  

 Odată cu unirea FacultăŃii de Chimie cu Facultatea de Chimie Industrială în aşa-
numitul “Institutul NaŃional de Chimie”, s–a pensionat înainte de vreme şi deşi a dorit să 
lase la conducerea catedrei de Chimie Analitică pe profesor Croitoru Vasilica, conducerea 
Ministerului învaŃamântului din acea perioadă, influenŃată de doi carierişti, din păcate din 
Catedra de Chimie Analitică, a fost împotrivă, iar din acel moment profesorului Popa, deşi 
a fost inŃiatorul Catedrei de Chimie Analitică nu i s–a asigurat nici un spaŃiu pentru 
scopuri didactice şi de cercetare.  

 Profesorul Grigore Popa a fost în primul rând un mare om şi iubitor de munte. 
După o muncă în laborator, la care dânsul participa în mod substanŃial, ne invita pe toŃi în 
excursii, plăcându-i în mod deosebit MunŃii Ciucaş.  

 Deşi a crezut într–o societate mai bună, evoluŃia evenimentelor din România l-a 
decepŃionat şi la vârsta de 77 de ani a decedat lăsând în urmă amintiri frumoase. Cu 
ocazia a 10 ani de la decesul profesorului Popa, Societatea de Chimie Analitică din 
România a Ńinut o şedinŃă festivă la care au participat cadre didactice de la diverse 
catedre, iar în final, i s-au dedicat o serie de proiecŃii cu imagini din munŃii lumii, 
prezentate de cel mai mare alpinist român al tuturor timpurilor, Constantin Lăcătuşu.  

 Facultatea de Chimie recunoscând meritele de OM în primul rând ale 
profesorului Grigore Popa, i-a dedicat un amfiteatru, care-i poartă numele si care pentru 
chimiştii analişti, membrii ai SocietăŃii de Chimie Analitică, reprezintă un sanctuar al 
activităŃii didactice şi ştiinŃifice. 
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