REVISTA DE POLITICA ŞTIINŢEI ŞI SCIENTOMETRIE – SERIE NOUĂ

Vol. 4, No. 4, Decembrie 2015, p. 332 - 337

Radu Vâlceanu - fondatorul Şcolii Timişorene de Chimie
a Compuşilor Elementorganici
(Radu Vâlceanu - founder of the Elementorganic
Chemistry School in Timişoara)
ADRIAN ŞTEFAN CHIRIACa*, ZENO SIMONb
a
Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie
b
Institutul de Chimie al Academiei Române din Timişoara

Radu Vâlceanu, born in 1927, finished his education in chemistry in Polytechnic Institute in Timişoara, in 1954.
A briliant chemist and organizer, he had a first rank role in the creation, in Timişoara, of the Research Centre in
Chemistry of the Romanian Academy with a very modern research profile. In short time the phosphororganic
research line of Timişoara acquired an excellent international visibility. Also, he had an important role in starting
studies on quantitative structure-biological activity relations. Radu Vâlceanu disappeared prematurely in a car
accident but the modern research lines he introduced continued, even in these years, by his former Phd
students and younger collaborators.
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Succintă prezentare biografică
Radu Vâlceanu s-a născut la 9 octombrie 1923,
în comuna Bibeşti, judeţul Gorj. S-a stins din viaţă în
urma unui groaznic accident auto, pe data de 8 mai
1996. A urmat şcoala primară în comuna natală şi
liceul militar „D. A. Sturza” din Craiova. La
terminarea Liceului Militar din Craiova, în 1942, ca
şef de promoţie, a fost printre cei selecţionaţi în
grupa de elită a ofiţerilor români care, în condiţiile
angajamentelor militare ale statului român şi ale
stării de război, a fost trimis în Germania pentru
instruire specifică pentru posturile de comandă. După
încheierea războiului, Radu Vâlceanu a revenit în
ţară, decis să îşi realizeze pregătirea profesională, să
trăiască şi să muncească în patrie [1,2]. Anii de
război, în care a fost obligat să suporte rigorile
uniformei şi consecinţele angajamentelor militare ale
României în condiţiile conjuncturale ale celui de-al
Doilea Război Mondial, l-au marcat şi i-au adus
necazuri, dar, prin tot ce l-a definit şi a dovedit prin
competenţa profesională, disciplină şi rigoare atât în
cariera profesională şi în cercetarea ştiinţifică, cât şi
în activitatea managerială, Radu Vâlceanu a adus
contribuţii importante la dezvoltarea chimiei şi
industriei chimice româneşti.

A studiat la Facultatea de Chimie Industrială a
Institutului Politehnic din Timişoara pe care a
absolvit-o în anul 1954, în specialitatea „chimia
compuşilor macromoleculari”, ca şef de promoţie. A
făcut parte din primele generaţii de absolvenţi
eminenţi ai Facultăţii de Inginerie Chimică din oraşul
de pe Bega, fiind unul dintre cei care au pus bazele şi
au dezvoltat, alături de ctitorii I. G. Murgulescu şi C.
Drăgulescu, chimia modernă timişoreană şi o
valoroasă şcoală de ingineri pentru industria chimică
românească. În noile instituţii înfiinţate, Facultatea
de Chimie (1948) şi Baza de Cercetări Ştiinţifice
(1951), create prin strădaniile neprecupeţite ale
profesorilor şi mentorilor Ilie Murgulescu şi Coriolan
Drăgulescu [3,7], Radu Vâlceanu şi tinerii săi colegi
de generaţie au contribuit la construirea noilor
laboratoare şi dotarea acestora pentru lucrările
practice şi cercetările experimentale.
În anul 1954, Radu Vâlceanu a fost angajat prin
concurs ca cercetător la Baza de Cercetări Ştiinţifice
a Academiei din Timişoara. Se încadrează în
colectivul de cercetare în domeniul coloranţilor si al
intermediarilor de sinteză aflat sub conducerea
profesorului Josif Reichel, care i-a fost şi conducător
al tezei de doctorat „Reacţii de condensare catalizate
de clorura de aluminiu solubilizată cu nitrometan”
(1963) [8,9]. Începând din acel an, a promovat prin
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concurs toate gradaţiile de cercetător până la
cercetător ştiinţific principal I.
În perioada 1968-1969, a efectuat stagii de lucru
în domeniul compuşilor organofosforici la Sorbona,
în laboratoarele profesorului Henri Normant şi în
domeniul compuşilor organici ai fluorului la
Universitatea din Bochum, cu profesorul Alois Haas.
Începând din 1960, în paralel cu activitatea de
cercetare de la Centrul de Chimie a desfăşurat şi o
activitate didactică în cadrul Politehnicii şi la
Universitatea din Timişoara (1964-1999). A predat
cursuri în specialitatea Tehnologie Organică, la
disciplinele chimie organică, sinteze şi tehnologii
moderne consacrate compuşilor fosforului şi ai
fluorului, tehnologii moderne ale antidăunătorilor ş.a.
A îndrumat lucrări practice şi proiecte de an,
elaborarea lucrărilor de licenţă şi a proiectelor de
diplomă (peste 40) la ambele institute de învăţământ
superior timişorene. Împreună cu Remus Nuţiu şi
Alexandru Târnoveanu de la Universitatea de Vest
din Timişioara a redactat şi a publicat una din
primele culegeri de probleme de chime organică în
literatura de specialitate din România.
Timp de 27 de ani, în calitate de secretar
ştiiinţific (1963-1977) şi apoi de director al Centrului
de Chimie din Timişoara, Radu Vâlceanu s-a dovedit
a fi un manager competent şi eficient prin politica sa
de cercetare ştiinţifică, pe care a dezvoltat-o
răspunzând cerinţelor momentului de a valorifica
rezultatele cercetărilor în unităţi de producţie. A
iniţiat cercetări în premieră, în Timişoara, în
domeniul compuşilor element-organici. A sprijinit
dezvoltarea în România a cercetării în domenii noi,
moderne, precum chimie cuantică şi QSAR. A
coordonat logistic programele de cercetare ale
celorlalte colective ale Institutului de Chimie
timişorean. Ca urmare, s-a bucurat de totala încredere
a Academicianului Coriolan Drăgulescu, ctitorul
chimiei timişorene, pe care îl considera acel
„factotum” indispensabil pentru afirmarea şi
consolidarea prestigiului ştiinţific al acestei instituţii
de cercetare. După decesul Academicianului
Coriolan Drăgulescu (1977) a preluat funcţia de
director, asumându-şi o uriaşă responsabilitate.
Eforturile sale au fost concentrate pentru a asigura
continuitatea tuturor activităţilor, în momente critice,
până la limita de supravieţuire, în acea perioadă, când
cercetarea chimică românească a fost în
subordonarea totală a ICECHIM-ului, obligată fiind
să suporte constrângeri şi privaţiuni, care decurgeau
din ordine şi cerinţe absurde. S-a ajuns la situaţii
cvasiimposibile: rentabilizarea cu orice preţ a
cercetării, dirijată spre instalaţii de producţie
semiindustriale cu obligaţia de a elimina importurile.
Sursele de informare şi documentare ştiinţifică au
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fost reduse aproape total. Salariile erau condiţionate
de autofinanţare şi ca urmare, cheltuielile pentru
dotarea şi modernizarea laboratoarelor a fost sistată,
schema de personal a fost redusă. Cu multă strădanie,
dar şi cu un curaj deosebit, Radu Vâlceanu a reuşit să
facă faţă situaţiilor de criză create.
După 1990, Radu Vâlceanu s-a implicat în
reorganizarea institutului, reabilitarea cercetării
fundamentale, orientarea cercetărilor şi susţinerea lor
spre direcţii prioritare la nivelul ştiinţei internaţionale. In acelaşi timp, a fost preocupat şi a
participat activ la formarea specialiştilor din
generaţia tânără, cărora le acordă tot sprijinul (studii
de licenţă, de masterat şi postdoctorale, stagii de
pregătire şi colaborări cu parteneri externi). Urmare a
demersurilor personale, biblioteca institutului şi-a
completat fondul documentar cu o serie de
enciclopedii şi cărţi fundamentale, cu colecţii de
reviste indispensabile pentru informarea ştiiţifică în
domeniul chimiei; de exemplu, Chemical Abstracts,
Nature, Phosporus, Phosphorus and Sulfur, J. Amer.
Chem. Soc. ş.a.
La 8 mai 1996, după participarea la conferinţa
dedicată reformelor necesare pentru învăţământul
superior de chimie şi cercetarea ştiinţifică din
perspectiva integrării europene, Radu Vâlceanu a
suferit un tragic accident mortal. Au rămas
neîmplinite proiecte pe care le-am dezbătut
împreună, cu multe speranţe de implinire, care vizau
concentrarea şi coordonarea unitară a activităţilor din
învăţământul superior şi cercetarea ştiinţifică de
chimie timişeană, aşa cum, cu decenii în urmă, se
străduise să realizeze Academicianul Coriolan
Drăgulescu [6].
Opera ştiinţifică [3, 4, 6, 7]
După susţinerea tezei de doctorat, Radu
Vâlceanu şi-a orientat cercetările spre fabricarea
produselor intermediare pentru obţinerea coloranţilor
antrachinonici. Rezultatele au condus la determinarea
condiţiilor avantajoase de obţinere a unor combinaţii
trifenilmetanice cu randamente de reacţie mari
(brevetate), intermediari pentru fabricarea unor
coloranţi rezistenţi pentru fibre sintetice [3, 6, 9,10].
După stagiile de lucru în Franţa şi Germania,
efectuate la Universităţile Sorbona şi din Bochum
(1968-1969), Radu Vâlceanu şi-a orientat cercetările
în domeniul compuşilor organici ai fosforului şi ai
fluorului. In scurt timp, a reuşit să constituie un
colectiv de tineri cercetători foarte valoroşi, format
din chimişti şi ingineri chimişti, capabil să abordeze
şi să finalizeze studii fundamentale şi cu caracter
tehnologic-aplicatativ, menţinând o abordare echili-
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brată în relaţia ştiinţă-tehnologie pe direcţiile de
cercetare privind: sinteza, metodele de analiză,
studiul proprietăţilor caracteristice, structura şi
reactivitatea compuşilor organici ai fosforului din
importante clase de derivaţi funcţionali: fosfiţi,
fosfaţi, fosfinaţi, compuşi cuaternari de fosfoniu şi
heterocicli cu heteroatom de P, intermediari cu fosfor
şi cu fluor în molecule de substanţe cu aplicaţii
importante. Din 1968, în cadrul Bazei de Cercetări
Ştiinţifice a Academiei Române, la iniţiativa lui
Radu Vâlceanu, a luat fiinţă Secţia de Chimie a
Compuşilor Element-Organici. Susţinut de Dănilă
Purdela şi de Gheorghe Ilia, împreună cu un nucleu
de cercetători tineri foarte capabili şi pasionaţi, a
dezvoltat, prioritar, pe plan naţional, Şcoala de
chimie organică a fosforului din Timişoara.
Rezultatele cercetărilor din perioada 1954-1993 au
fost valorificate prin 88 de lucrări ştiinţifice publicate
în reviste din ţară şi străinătate cu mare vizibilitate;
44 dintre ele au apărut în reviste precum Nature, Ind.
Engnrg. Chem., J. Chromatogr., Phosporus, Revue
Roumaine de Chimie, Revue Roumaine de Biochimie,
Pure and Applied Chemistry, Phosphorus, Phosphorus
and Sulfur, Naturwisseanschaften, Z. anorg. allg.
Chem., Studia Biophysica, J. Therm. Analysis ş.a. [1115]. S-au adăugat 97 de brevete de invenţii şi 37
procese tehnologice originale, care şi-au găsit
aplicarea prin proiectarea şi amenajarea unor
importante instalaţii funcţionale pe platformele
industriale de la Bozeşti şi Tg. Mures, pe platforma
de piloţi din Timişoara [7]. Rezultatele cercetărilor
au fost prezentate de Radu Vâlceanu şi de
colaboratorii săi la diferite conferinţe internaţionale
de profil la Paris (1969), Stockolm (1971), Barcelona
(1996), Kazan (1966).
În 1965, Academicianul Ilie Murgulescu,
puternic legat afectiv de Timişoara, unde timp de 16
ani (1933-1949) a fost cadru didactic şi rector al
Institutului Politehnic din Timişoara, a decis ca din
puternicul său nucleu bucureştean de cercetare, pe
care l-a creat şi l-a condus, să trimită în Centrul
universitar bănăţean pe Zeno Simon, unul dintre
tinerii săi colaboratori de mare perspectivă. Misiunea
acestuia era să dezvolte o chimie modernă la
Timişoara prin cercetare ştiinţifică şi o activitate
academică performantă [16,17]. In 1966, Zeno
Simon a fost încadrat conferenţiar la disciplina de
chimie fizică de la Secţia de Fizică-Chimie a
Facultăţii de Fizică din Universitatea Timişoara şi
angajat cu jumătate de normă la Centrul de Chimie
din Timişoara. Directorul acestui centru de cercetări,
profesorul Coriolan Drăgulescu şi secretarul ştiinţific
Radu Vâlceanu erau interesaţi în dezvoltarea chimiei
moderne timişorene în noile instituţii de învăţământ
superior, Facultatea de Chimie Industrială (1948),

Universitatea din Timişoara (1962) şi la Centrul de
Chimie al Academiei (1966), provenit din Secţia de
chimie a Bazei de Cercetări Ştiinţifice (1951). La
propunerea directorului şi a secretarului ştiinţific, s-a
înfiinţat un mic grup de cercetare de chimie cuantică,
sub conducerea conferenţiarului Zeno Simon, care,
iniţial, s-a axat pe aplicarea metodelor de chimie
cuantică la moleculele unor heterocicli cu heteroatom
de P având un posibil caracter aromatic [18-21].
Principalii colaboratori au fost Aurel Balint şi Mircea
Mracec. La primele studii s-a folosit metoda simplă
HMO şi rezultatele au fost publicate in Nature si
Revue Roumaine de Chimie [19,20], iar, mai târziu,
metoda mai avansată Pariser-Parr-Pople [17].
Calculele efectuate au arătat că există o participare
puternică şi extinsă a mai multor orbitale 3d ale
atomului de fosfor pentavalent şi trivalenţi în cicluri
de fosfor, formal aromatice. Ele au oferit argumente
pentru un alt model al implicării atomului de P în
asemenea cicluri, care se deosebea de modelul Fukui
şi de modelul Dewar, construite pe baza calculelor
HMO, care propuneau o interacţiune slabă între
atomii de P şi C. A rezultat un grup de lucrări care a
avut un număr apreciabil de citări în literatura de
specialitate [19-21]. Modelele simple elaborate
pentru heteroatomul de P în sisteme conjugate de
electroni pi au fost citate în literatura de specialitate
ca modele Vâlceanu-Simon (C. Mark, Angewandte
Chemie, 1972, 84, 1066) [7]. Ulterior a fost folosită
şi metoda Del Re pentru determinări de momente
dipol la compuşi organofosforici [22]. R. Vâlceanu,
A. Chiriac, Z. Simon au aplicat regula WoodwardHoffmann pentru a studia posibilitatea obţinerii şi
stabilităţii ciclurilor triatomice cu heteroatom de P şi
N [23].
O importantă contribuţie pentru studiul
domeniului chimiei compuşilor elementorganici au
avut-o cărţile la care Radu Vâlceanu a fost coautor:
„Chimia compuşilor organici ai fosforului şi ai
acizilor lui ” [24], tradusă în limba rusă sub redacţia
reputatului om de ştiinţă M. I. Kabachnik, şi
„Utilizarea bioregulatorilor în producţia vegetală”
[25 ].
Colaborarea cu Zeno Simon l-a determinat pe
Radu Vâlceanu să propună valorificarea experienţiei
pe care acesta a acumulat-o prin studiul interacţiilor
specifice în sisteme biologice, bazate pe
complementaritatea dintre „efector” şi „receptor”.
Radu Vâlceanu a iniţiat şi a fost principal animator
pentru un nou domeniu de cercetare din deceniul al
7-lea al secolului trecut - relaţii cantitative între
structura chimică şi activitatea biologică (QSAR) - în
diferite clase de compuşi chimici. S-a elaborat o
strategie de cercetare, care să evalueze, cât mai fidel
şi în mod eficient, asemenea corelaţii, bazate pe date
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de activiate biologică determinate experiental interpretate
cu ajutorul unor teorii şi metode ale chimiei teoretice
moderne aplicate pentru elucidarea structurii si a
reactivităţii (cuantochimie, stereochimie, interacţii
specifice între biomolecule ş.a.). Scopul era să ofere
criterii pentru selectarea în vederea sintezei structurilor
compuşilor organofosforici din clasa esterilor acizilor
fosforic şi tiofosforic, fosfonic şi tiofosfonic (compuşi
Schrader) cu activitate anticholinesterazică selectivă
şi eficientă [26-30]. In 1972, au fost realizate primele
studii de QSAR, aplicate pentru corelarea toxicităţii
unor derivaţi ai acidului fosforic, evaluând cantitativ
şi calitativ, influenţa unor factori structurali, precum
hidrofobocitatea şi constantele de substituent cu efect
electronic. Iniţial, colectivul care a abordat acest
domeniu de cercetare a fost alcătuit din Zeno Simon,
Radu Vâlceanu, Zoltan Szabadai şi Adrian Chiriac.
Primele lucrări, în care s-a folosit metoda corelaţiilor
multiple, au apărut în Studia Biophysica şi Revue
Roumaine de Chimie, în anul 1973 [31,32]. In primii
ani ai deceniului şapte, grupul de cercetare al lui
Hansch şi alţi cercetători foloseau descriptori
structurali consacraţi: hidrofobicitatea, constanta de
substituent Hammett, volum molecular, refracţie
moleculară. Nu există, încă, un mod de a cuantifica
„potrivirea” spaţială din punct de vedere steric a
moleculei efector în situsul receptor al enzimei
(„precum cheia în broască”), care determină, la nivel
celular, efectul biologic. Această cerinţă a primit o
primă rezolvare prin elaborarea metodei diferenţei
sterice minime (MSD) rafinată ulterior topologic în
varianta MTD (diferenţa topologică minimă),
publicată în prima lucrare în revista Studia
Biophysica [33]. In esenţă, metoda se baza pe
descrierea structurii spaţiale a moleculelor efector
prin „construirea” unei „hipermolecule” cu reţea
tridimensională
rezultată
prin
suprapunerea
moleculelor din seria studiată, astfel încât nodurile
acesteia să corespundă aproximativ cu poziţiile
atomilor din moleculele efector, cu atribuirea
indicilor de relevanţă sterică favorabilă (+),
defavorabilă (-1) şi neutră (0). Metodele MSD şi
MTD sunt amplu prezentate şi validate prin aplicarea
pe variate serii de compuşi biologic activi în lucrarea
„Minimum Steric Difference ; The MTD for QSAR
Studies”, apărută în Anglia [34]. In scurt timp,
cercetările iniţiate de Radu Vâlceanu, fundamentate
şi dezvoltate de Z. Simon şi colaboratorii săi
apropiaţi s-au extins şi au cuprins cadre didactice şi
cercetători la nivel de centru universitar. Anul 1975
poate fi considerat anul în care s-a constituit, fără a fi
o structură „legal” constituită (la acea vreme nici nu
s-ar fi primit aprobările forurilor diriguitoare!)
Grupul de Chimie Cuantică şi QSAR. Doctoranzii
îndrumaţi ştiinţific de Radu Vâlceanu au realizat un
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front larg de cercetare în domeniul chimiei
compuşilor elementorganici. De exemplu, teza de
doctorat “Selectarea unor structuri chimice cu acţiune
pesticidă în clasa combinaţiilor organofosforice pe
baza corelărilor cantitative structură-activitate
biologică” elaborată sub îndrumarea ştiinţifică a lui
Radu Vâlceanu şi Zeno Simon se baza pe 13 lucrări
ştiiţifice publicate şi 9 preprinturi recenzate în
Chemical.Abstracts.
In pofida unor dificultăţi majore, acest grup
iniţial de cercetători entuziaşti a reuşit să continue
cercetările. Alături de „garda veche” s-au integrat
Mircea şi Maria Mracec (Centrul de Cercetări
Chimice), Ion Moţoc, Dan Ciubotariu, Ştefan Holban
(Institutul Politehnic Timişoara). Cei menţionaţi au
constituit prima generaţie de QSAR-işti şi
cuantochimişti, care s-au format şi continuat,
dezvoltat şi performat, în aceste domenii ale chimiei
moderne computaţionale. In perioada anilor 19771997, au fost publicate peste 150 lucrări pentru care
s-au identificat 240 de nonautocitări în literatura de
specialitate. După 1995, din cele două noi generaţii,
care s-au format, peste 15 chimişti timişoreni au
plecat din ţară (I. Moţoc, T. Sulea, S. Mureşan, T. I.
Oprea, C. Bologa, M. Olah, G. Balea ş.a). Totuşi,
alături de „garda veche”, ei au au realizat relaţii
active de colaborare şi împreună cu cuantochimişti
timişoreni au asigurat continuitatea şi competitivitatea valorică a Grupului de Chimie Cuantică şi
QSAR la nivel mondial, timp de patru decenii [17].
Alături de metoda QSAR-3D s-au aplicat metode
QSAR moderne, precum CoMFA şi LPS. A fost
publicat un bilanţ al activităţii, în timp de 4 decenii al
Grupului QSAR [35].
Profesorul Radu Vâlceanu s-a implicat cu
prioritate, profesional şi managerial în cercetări
finalizate prin brevete de invenţii şi procese
tehnologice originale în domeniul intermediarilor şi
compusilor elementorganici, pesticidelor, medicamentelor, auxiliarilor textili, compuşilor perfluoraţi
cu acţiune eficientă de stingere. Prin cercetări
contractuale, care au condus la proiectarea şi
amenajarea a numeroase instalaţii pilot pe platforme
industriale şi platforma de piloţi din Timişoara, s-a
asigurat autofinanţarea indispensabilă supravieţuirii
Institutului de Chimie, în deceniile 7 şi 8 ale
secolului trecut. Dintr-o examinare retrospectivă, se
impune o foarte serioasă analiză a cauzelor şi
responsabilitaţilor celor care au dus chimia
românească de la „fală la paragină” [3, pg.140-149],
dar şi la aducerea în memoria celor de astăzi a celor
care s-au dedicat dezvoltării chimiei româneşti.
Radu Vâlceanu a fost unul din pionierii chimiei
moderne timişorene, cu o remarcabilă operă
ştiinţifică, un adevărat manager cu idei şi fapte
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benefice pentru viaţa ştiinţifică [26-35], a fost un
animator al manifestărilor ştiiţifice, iar Conferinţa
Naţională de Chimie, care a fost organizată de C.
Drăgulescu şi R.Vâlceanu în 1965, rămâne o
referinţă de succes la nivel naţional).
Moartea tragică a profesorului Radu Vâlceanu, la
8 mai 1996, a reprezentat o mare pierdere pentru
comunitatea ştiintifică a chimiştilor din România.
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