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- la 19 ianuarie 1963 este recomandat să participe 

la Institutul Internațional de Vară și la Simpozionul 

privind aplicarea metodelor mecanico-cuantice la 

studierea proprietăților moleculelor ce urma să se 

desfășoare în iulie 1963 în Franța. 

Aceste referințe erau aprobate, în mod 

obligatoriu, de Biroul de Partid și Comitetul 

Sindical al organizației, precum și coordonat cu 

secretarul Comitetului Raional al PC al RSSM.   

  În 1961 a fost numit membru titular al 

Academiei de Științe a RSSM și este unul din 

fondatorii acesteia. Lista membrilor corespondenți 

și a celor titulari a fost aprobată de Sovietul de 

Miniștri al RSSM (Foto 8) și nu de comunitatea 

științifică. A doua zi, la 2 august a fost înființată AȘ 

a RSSM, iar prin hotărârea Adunării Generale a AȘ 

a RSSM din aceeași zi A. Ablov a fost ales 

academician-secretar al Secției de Științe Naturale 

și Tehnice. A fost membru al Prezidiului AȘ a 

RSSM (1961–1978). 

În fișa personală la punctul 10. Какими 

иностранными языками и языками народов 

СССР владеете (ce limbi străine și limbi ale 

popoarelor URSS cunoașteți), a scris: rusa, 

moldoveneasca, româna (le cunosc fluent), 

franceza, germana, engleza (citesc și pot să 

comunic). În contextul realităților de epocă, era 

nevoit să recunoască existența a două limbi: româna 

și „moldoveneasca”. 

A fost ales deputat al muncitorilor în Consiliul 

Raional „Armata Roșie” din Chișinău (1947–1950). 

Menționăm că în acea vreme, dar și în toată 

perioada sovietică, pe liste era înscris doar un singur 

candidat. La alegeri participau 99,99 % de alegători 

și în cazuri rare cineva era împotriva acelei 

candidaturi. A fost președintele Societății pentru 

diseminarea cunoștințelor politice și științifice 

(1948–1950) și membru al comitetului de conducere 

al acestei societăți (1947–1954); membru (din 1948) 

al comitetului de conducere al Societății 

„Știința” (Знание); președinte al Secției de Științe a 

Societății de Prietenie și Relații Culturale a 

Moldovei cu 

țările străine.  

A obținut 

distincții 

guvernamentale și 

premii: 

- Medalia 

„Pentru munca 

glorioasă în 

Războiul pentru 

Apărarea patriei 

(VI.1945)”, vorba 

fiind de cel de-Al 

Doilea Război 

Mondial; 

- Medalia „În 

memoria 

aniversării de 800 de ani ai Moscovei” (X.1948); 

- Ordinul „Insigna de Onoare” (10.XI.1949); 

- Diploma de Onoare a Prezidiumului Sovietului 

Suprem al RSS Moldovenești pentru merite în 

muncă și cu prilejul aniversării de 60 de ani de la 

naștere (2.VIII.1965); 

- Ordinul „Revoluția din 

Octombrie” (20.VII.1971) pentru merite deosebite 

în dezvoltarea științei și tehnicii sovietice, 

implementarea rezultatelor cercetării în economia 

națională.  

 În dosar se mai găsește extrasul din Dispoziția 

Prezidiului AȘ a RSSM nr. 32 din 20 februarie 1964 

prin care academicianului A. Ablov i-au fost aduse 

mulțumiri pentru conducerea cu succes a lucrărilor 

de cercetare științifică și redactarea lucrărilor 

științifice și a broșurilor premiate. I-a fost acordat 

titlul de „Om de știință emerit” (22.XI.1966) pentru 

munca științifică, pedagogică și obștească 

îndelungată, fiind înscris (31.X.1967) în Cartea de 

Aur de onoare a RSSM pentru  munca glorioasă și 

plină de abnegație, activitate obștească activă și 

comemorarea aniversării de 50 de ani ai Revoluției 

din Octombrie. 

Academicianul Antonie Ablov (1905–1978)  
Specialist „repatriat” de la Ploiești în anul 1940 

Dr. în științe fizico-matematice Iulia MALCOCI, 
Dr. în istorie Ion XENOFONTOV 

Centrul de Studii Enciclopedice al Bibliotecii Științifice (Institut) „A. Lupan”  
a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova  Continuare din numărul trecut  

Foto 8. Extrasul din Hotărârea 
Sovietului de Miniștri a RSS 

Moldovenești nr. 325 din 1 august 
1961  
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Activitatea științifică a început-o sub îndrumarea 

chimistului și omului politic român Neculai 

Costăchescu (1876–1939), împreună cu care a 

publicat (1930) prima sa lucrare științifică cu 

denumirea folosită și pentru teza de doctorat doi ani 

mai târziu. Astfel, a îmbinat cu succes în continuare 

munca de cercetare științifică și cea de academician

-coordonator, director de institut și alte funcții de 

conducere, fiind recunoscut ca unul din fondatorii 

științei academice din Moldova (Foto 9). 

A format școala științifică în domeniul chimiei 

compușilor coordinativi. A studiat efectul trans-

interacțiune (numit Cernyaev [9]) în clasa 

dioximaților cobaltului. Printre preocupările sale 

găsim elaborarea metodelor de sinteză a 

combinațiilor complexe ale elementelor de tranziție 

cu liganzi polidentați, precum și studierea 

interacțiunii magnetice de schimb în compuși 

polinucleari. Datorită cercetărilor efectuate au fost 

evidențiate seriile de trans-interacțiune a reacțiilor 

de substituție în dioximații cobaltului; a fost 

explicată influența legăturilor metal-ligand  de tip σ

- și π- asupra echilibrului chimic acid-bază, a fost 

determinat efectul de stabilizare a anumitor grade 

de oxidare a unui grup de elemente 3d- în complecși 

cu liganzi polidentați. A fost stabilit efectul 

tranziției de spin în combinațiile coordinative ale 

fierului (III), precum și delocalizarea dinamică a 

densității electronice în compușii cu valență mixtă 

și factorii ce influențează asupra acestor fenomene. 

Au fost stabilite condițiile de realizare a reacției ce 

permite obținerea de noi combinații coordinative și 

de noi substanțe organice, precum și elaborată 

metoda caracterizării structurii carboxilaților 

cuprului din analiza spectrelor RES. Sub 

îndrumarea academicianului A. Ablov au fost 

extinse investigațiile combinațiilor coordinative ale 

elementelor de tranziție cu metodele cuanto-

chimice, analiza cu raze Roentgen, spectroscopiile 

IR, UV-VIS, RMN, RES, RMG, mas-spectroscopia, 

calorimetria și metodele termodinamice. Din 

substanțele sintetizate a fost separat un grup de 

complecși biologic activi și catalizatori pentru 

vopsirea țesăturilor. 

Este autor și coautor a peste 760 de lucrări 

științifice, inclusiv 2 monografii:  

- Nomenclatorul chimiei anorganice, Ed. 

„Știința”, AȘ a RSSM, Chișinău, 1962 (coautor 

D.G. Batâr); 

- Химическая связь в комплексных 

соединениях/Legături chimice în compuşi 

complecşi, Ed. „Știința”, AȘ a RSSM, Chișinău, 

1962 (împreună cu I. Bersuker). A fost prima 

monografie în URSS în domeniul chimiei 

legăturilor în complecşi.  
A participat la peste 100 de conferințe și 

simpozioane științifice din URSS și de peste 

hotarele ei în domeniul chimiei anorganice și 

coordinative, cristalochimiei. A inițiat în 1962, la 

Chișinău, conferința științifică „Metode fizice în 

chimia coordinativă”, devenită tradițională odată la 

trei ani, concomitent având loc și lecturile „În 

memoriam Academicianul A. Ablov”. Sub 

îndrumarea savantului 65 de persoane au susținut 

teza de doctor, iar 10 – teza de doctor habilitat în 

științe. A fost membru al colegiilor de redacție a 

mai multor reviste științifice în domeniu. Printre 

discipolii săi se enumeră academicianul I. Bersuker, 

dr. hab. Nina Samusi, Țilea Conunov, dr. hab. 

Dumitru Batâr ș.a. 

A. Ablov era sever și „iute la mânie”. 

Academicianul I. Lealikov, luând cuvântul în 

timpul manifestării dedicate aniversării de 60 de ani 

de la naștere a lui A. Ablov, a spus: „Printre 

asistenții lui Anton Vasilievici circulă o regulă de 

aur: ceea ce trebuie să explodeze pe masă în timpul 

lecțiilor, trebuie să explodeze, de nu, „explodează” 

însuși Anton Vasilievici”. Academicianul Tudor 

Lupașcu, directorul Institutului de Chimie (2001–

2018), își amintește: „Este o fericire în viață să ai în 

calitate de conducător științific al tezei de licență un 

mare savant. Acest noroc l-am avut eu, avându-l în 

calitate de mentor la teza mea de licență pe 

academicianul Anton Ablov. Teza cu titlul „Sinteza, 

studiul structurii și a proprietăților termice ale 

compușilor coordinativi ai cadmiului cu derivați ai  
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Foto 9. Academicianul A. Ablov în timpul prelegerilor și în 
laborator. 
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anilinei” am susținut-o cu brio (1972), fiind angajat 

în calitate de laborant la Institutul de Chimie al AȘ 

a RSSM. Domnia sa, la anul II de studii, ne-a  

predat cursul Chimia compușilor coordinativi în 

limba română (cu grafie chirilică s.n.), situație rar 

întâlnită în vremurile respective. …A fondat 

Școala de chimie coordinativă şi a organizat la 

Chișinău prima conferință internațională Metode 

fizice în chimia coordinativă, ce se desfăşoară o 

dată la trei ani până în prezent, Chișinăul fiind, 

astfel, cunoscut pe toate meridianele globului”. Cât 

privește severitatea profesorului universitar A. 

Ablov, academicianul T. Lupașcu spune: „nu 

semna nici un manuscris  până nu se convingea în 

autenticitatea  rezultatelor științifice”. Destul de 

sever era A. Ablov și în selectarea cadrelor. T. 

Lupașcu destul de greu l-a convins pe A. Ablov, 

director al Institutului de Chimie, să fie acceptat în 

calitate de laborant superior, după ce a revenit din 

rândurile Armatei Sovietice, unde a fost înrolat în 

termen ca ofițer. Cu 

toate acestea, „a fost 

un om corect, bun, 

dezinteresat și nu 

răzbunător. Avea o 

ținută vestimentară 

impecabilă”. 

    A. Ablov a 

decedat la 18 mai 

1978 la Chișinău și a 

fost înmormântat la 

Cimitirul Central din 

Chișinău, str. 

Armeană (Foto 10). 

O stradă din 

vecinătatea 

Institutului de Chimie 

din Chișinău îi poartă 

numele. Soția sa 

Clavdia a decedat în 

1995, la Leningrad, 

urna cu cenușa ei fiind 

adusă la Chișinău și 

pusă alături de soțul ei.  

 În 2007 Poșta 

Moldovei a emis marca 

poștală „Anton Ablov, 

1905–1978 Chimist, 

academician” (Foto 11). 

În 1983 a primit post-

mortem Premiul de 

Stat al RSSM în 

domeniul științei și 

tehnicii. La 20–24 

iunie 2005 la Chișinău 

și-a desfășurat 

lucrările cea de XXII-a 

ediție a Conferinței 

Ciugaev [10]), 

dedicată aniversării a 

100 de ani de la 

nașterea distinsului 

chimist, 

academicianului AȘM 

Antonie Ablov. În 2002 

printr-o dispoziție se 

luase hotărârea de a 

eterniza amintirea unor 

savanți și oameni de 

artă, printre care era inclus și numele 

academicianului A. Ablov. O placă comemorativă 

a fost instalată pe fațada Institutului de Chimie în 

2004, iar deschiderea oficială a acesteia a avut loc 

în prima zi a Conferinței – 20 iunie 2005 (Foto 12). 

De menționat că mijloacele financiare au fost 

suportate din partea familiei Ablov, din partea 

academicienilor Constantin Turtă, Pavel Vlad și 

directorul Institutului de Chimie pe atunci Tudor 

Lupașcu.  

 

FAMILIA ABLOV 

A. Ablov s-a 

căsătorit la 17 

decembrie 1932 cu 

Claudia Grossul, care 

cu o zi înainte 

primise diploma de 

licență în biologie la 

Universitatea din 

Iași. Claudia s-a 

născut în în 1908 în 

familia 

moldoveanului Filip 

Evgrafovici Grossul, 

care  provenea dintr-

o familie de țărani și 

care, lucrând la un 

diacon, a învățat să citească. Filip Grosul a lucrat  
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Foto 10. Monumentul de pe 
mormântul academicianului 
edificat pe baza mijloacelor 
financiare ale familiei Ablov 

Foto 11. Marca poștală 
emisă în 2007  

Foto 12. Lângă placa 
comemorativă: în centru jos 
academicianul Constantin Turtă 
(1940–2015), rândul doi (de la 
dreapta la stânga) 
academicianul Tudor Lupașcu, 
dr. hab. Aculina Arîcu, 
academicianul Pavel Vlad 
(1936–2017).  

Foto 13. Familia Grosul cu 
fiicele Claudia și Valentina, 2014  
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învățător la gimnaziul din Akkerman. Mama 

Claudiei, Eudochia Kijoglo, pe jumătate grecoaică 

pe jumătate bulgăroaică, provenea dintr-o familie de 

mici burghezi. Familia a mai avut o fiică, Valentina 

(n. 1911) (Foto 13). Claudia și Anton Ablov se 

cunoșteau din copilărie, locuind la Akkerman pe 

aceeași uliță. Claudia Ablov a activat la Catedra de 

fiziologie a plantelor a Institutului Agricol din 

Chișinău (1944–1947), însă după ce s-a născut a 

doua fiică Ludmila (1947–1993), fetele se 

îmbolnăveau des, a fost nevoită să lase serviciul 

(Foto 14).  
Fiica Marianna a absolvit Universitatea de Stat 

din Chișinău (1962) și a activat la Institutul de 

Chimie al AȘ a RSSM până în 1964, când a fost 

admisă la doctorat la Institutul de Chimie Generală 

și Anorganică din Kiev, unde a studiat compușii 

complecși de cloruri de cobalt, nichel și cupru. 

După absolvirea doctoratului (1968) a revenit la 

Institutul de Chimie al AȘ a RSSM, unde a activat 

până în 1975, continuând să 

efectueze cercetări în 

domeniul compușilor 

complecși. Sub îndrumarea 

academicianului AȘ a 

Ucrainei Iațimirski K. B. 

(1916–2005) a susținut teza 

de doctor (candidat) în 

chimie în mai 1973 la Kiev. 

Din 1975 a activat la 

Moscova la Institutul de 

Chimie Generală și 

Anorganică al AȘ a URSS. 

În prezent locuiește la 

Moscova (Foto 15). Fiul ei, Dmitrii Ablov, a 

absolvit (1983) Școala de Fizică și Matematică nr. 2 

din Moscova și Facultatea de Fizică Teoretică și 

Experimentală (1989) a Institutului de Inginerie 

Fizică la specialitatea „Fizica nucleară 

experimentală”. A început activitatea în cadrul 

Institutului, apoi preocupându-se de programare a 

activat la compania engleză ICL (International 

Computers Limited), a urmat organizarea propriei 

companii privind deservirea sistemelor informatice. 

Dmitrii, din 1988, concomitent cu alte activități, 

predă fizica la Liceul de Fizică și Matematică, 

organizând Tabăra de vară de fizică și Matematică 

la München. Soția 

sa, Anna, după 

absolvirea 

Facultății de 

Matematică 

Computațională și 

Cibernetică și 

susținerea tezei de 

doctorat predă 

matematica în același Liceu din Moscova (Foto 15). 

Fiul lui Dmitrii și al Annei, Anton Ablov (n. 1998), 

strănepotul academicianului Anton Ablov, după 

absolvirea Școlii de Fizică și 

Matematică (2015), continuă 

studiile la Facultatea de 

Matematică Computațională și 

Cibernetică a universității de 

Stat din Moscova. A absolvit 

școala muzicală la clasa de 

pian, participă într-o grupă rock 

(Foto 16). Ludmila, fiica mai 

mică a academicianului A. 

Ablov, a absolvit (1969) 

Facultatea de Fizică a 

Universității de Stat din 

Chișinău. A activat la Institutul de Fizică Aplicată a 

AȘ a RSSM, iar în 1974 s-a căsătorit cu doctorul în 

științe fizico-matematice Alexandr Izvozcik, care 

activa la Institutul de Fizică și Tehnică „A. Iofe” din 

Leningrad (azi, Sankt Petersburg) și a plecat la 

Leningrad, locuind împreună cu socrii. După 

moartea lui A. Ablov, soția sa Claudia a schimbat 

apartamentul din Chișinău pe un apartament cu trei 

odăi la Leningrad, unde au trecut cu traiul și 

Ludmila cu Alexandru (Foto 17). Cu toate că A. 

Ablov „s-a repatriat” la Chișinău, surorile și mama 

sa au locuit în România.  
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Foto 14. Familia Ablov cu fiicele Marianna și 
Ludmila, 1951  

Foto 15. Fiica Marianna și 
fiul ei Dmitrii, nepotul 

acd. Antonie Ablov, 1984.   

Foto 15. Dmitrii cu soția Anna, 1997.  

Foto 16. Anton 
Ablov, strănepotul lui 
Antonie Ablov, 2015.  
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Foto 18. Antonie Ablov  
cu soția și mama sa la Iași, 

1939.  

Foto 19. A. Ablov cu 
fiica Marianna și nepotul 
Dmitrii, Chișinău, 1969  

 Tot în România, la București, a locuit și sora 

Claudiei Ablov, Valentina. Dan Stănescu fiul Anei 

(sora lui A. Ablov) a fost profesor de educație 

fizică, antrenor. Corina, fiica Anei, a activat ca 

laborantă la o uzină, unde soțul ei era inginer 

principal. Altă nepoată a lui A. Ablov de la sora 

Muza Constanda – Lucia a fost tehnolog în timpul 

construcției metroului din București (după modelul 

celui moscovit) și a tradus documentația 

corespunzătoare. Soțul Luciei, Valentin Rădulescu, 

a fost economist și a activat în Senatul României. 

Soții Rădulescu au două fiice (Mirela și Roxana), 

sunt pensionați și locuiesc la Mangalia. 
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Foto 17. Fiica Ludmila (1947–1993) cu soțul Alexandru 
(1950–1991) și fiicele lor Antonia (n. 26.XI.1980) și 
Elizaveta (n. 11.I.1982), 1982. Soții Izvozcik au suferit de 
cancer. Antonia și Elizaveta au rămas cu bunicile pe linia 
mamei și pe linia tatei, însă ambele au decedat în 1995. 
Mătușa Marianna făcea naveta între Moscova și Leningrad 
și, în condiții destul de dificile, Antonia și Elizaveta au 
absolvit Institutul de Minerit „G. Plehanov” din Leningrad la 
specialitatea „Design”. Antonia activează ca designer, iar 
Elizaveta este proprietara unei cafenele.  

Foto 20. Rândul de sus 
(de la stânga la 
dreapta): Dan, fiul 
Anei Stănescu și 
nepotul lui Antonie 
Ablov, Antonie Ablov; 
rîndul de jos (de la 
stânga la dreapta): 
Lucia, fiica surorii 
Muza Constanda, 
Valentina Petic, 
cumnata lui A. Ablov, 
și fiica ei Nora, 
București, 1962. 

Foto 22. De la stânga 
la dreapta: Roxana 
(fiica Luciei), 
Marianna și Lucia, 
Mangalia, 2015.  
Mai bine de 15 ani 
Marianna anual pleacă 
în vizită la rudele ei în 
România. 

Foto 21. În prim plan 
(de al stânga la 
dreapta): verișoarele 
Nora și Marianna. 
Ultimul în dreapta: 
verișorul Dan cu 
nepotul Dmitrii, fiul 
Mariannei. București, 
1973.  


