
 

 

IN MEMORIAM: UN SECOL DE LA NAŞTEREA 

ACADEMICIANULUI PROFESOR PETRU SPACU 

Comemorarea în anul 2006 a unui secol de la 
naşterea profesorului Petru Spacu reprezintă 
pentru colegi, colaboratori şi numeroasele generaŃii 
de studenŃi un moment de pioasă aducere aminte şi 
de cinstire a memoriei unuia dintre iluştrii profesori 
ai FacultăŃii de Chimie de la Universitatea din 
Bucureşti. 

Născut la 6 iunie 1906, profesorul Petru Spacu a 
fost absolvent al Facultii de ŞtiinŃe de la 
Universitatea din Cluj, promoŃia 1929. 

După terminarea studiilor universitare, între anii 
1929-1937, şi-a desfăşurat activitatea la aceeaşi 
Universitate, parcurgînd toate treptele erarhiei 
universitare. 

În 1932, la vârsta de 26 de ani, a obŃinut titlul de 
doctor în chimie,  specialitatea chimie anorganică, 
la Universitatea din Cluj, fiind apreciat cu 
calificativul „Magna cum Laudae”. 

Între anii 1934-1937 a efectuat stagii de specializare la universităŃile din Paris şi 
Munchen, lucrînd alături de cercetători iluştri ca  G.Urbain şi H.Hieber  care au fost 
entuziasmaŃi de calităŃile de cercetător ale tânarului român. 

În anul 1937, în urma unui serios concurs,  a ocupat  postul de profesor la Institutul 
Politehnic din Bucureşti, Facultatea de Chimie Industrială, fiind un timp şi Decan al 
acestei facultăŃi, şi unde şi- a continuat activitatea până în anul 1955.  

Din 1955 până în anul 1972 când s-a pensionat la cerere, înainte de vârsta de pensionare, 
a fost profesor, şeful Catedrei de Chimie Anorganică şi Analitică şi mai târziu de Chimie 
Anorganică de la Facultatea de Chimie a UniversităŃii din Bucureşti. În această perioadă a 
ocupat funcŃia de Prorector al UniversităŃii având ca preocupare activitatea ştiinŃifică. 

Atât prin activitatea desfăşurată în Ńară cât şi în străinătate, Profesorul Petru Spacu a fost 
recunoscut ca un Mare Profesor, un remarcabil om de ştiinŃă şi o personalitate cu alese 
calităŃi umane. 
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În calitate de cercetător a continuat tradiŃiile de cercetare ale Şcolii de Chimie Anorganică 
de la Facultatea de Chimie de la Universitatea din Bucureşti contribuind din plin la 
dezvoltarea chimiei anorganice moderne în Ńara noastră. 

Astfel, a iniŃiat o serie de noi domenii de cercetare care au constituit baza unor noi 
specializări de chimie anorganică. 

De numele profesorului Petru Spacu sunt legate cercetările realizate în domenii de vârf ale 
Chimiei Compuşilor de CoordinaŃie, contribuind asfel la o largă recunoaştere în Ńară şi 
străinătate a Şcolii Româneşti de Chimie Anorganică. 

Se remarcă în acest sens cele peste 350 de lucrări ştiinŃifice originale, publicate de către 
profesorul Petru Spacu şi colaboratori, în reviste de specialitate de prestigiu,  din Ńară şi 
străinătate. 

Ca dascăl, a contribuit la instruirea multor promoŃii de absolvenŃi. Astfel, un mare număr 
de profesori şi cercetători actuali din domeniul chimiei au fost formaŃi la Şcoala 
Profesorului Petru Spacu. 

În această calitate a adus un suflu nou în sistemul de predare renunŃînd la stilul descriptiv 
în favoarea unei expuneri cu caracter de  generalitate, pe grupe de elemente şi clase de 
combinaŃii chimice, în măsură să asigure studenŃilor o bază solidă de cunoştinŃe teoretice 
şi aplicative în domeniu. 

Prin întreaga sa activitate a urmărit să stimuleze afirmarea şi dezvoltarea personalităŃii 
proprii at ât a studenŃilor cât mai ales a colaboratorilor. 

În amurg de 30 martie 1995 Profesorul ne-a părăsit, plecînd modest şi discret aşa cum a 
fost în întreaga viaŃă, şcoala de chimie romînească pierzînd o mare personalitate iar 
colaboratorii un bun sfătuitor. 

 

 

 

Prof. dr. Elena Cristurean   


