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limba franceză şi germană. În această lucrare erau 

determinate peste 500 de specii, varietăţi şi forme, 

din flora algologică a României. În cursul 

investigaţiilor sale descoperă specii şi varietăţi noi 

pentru ştiinţă. Cu totul deosebit semnalăm 

descoperirea de către Emanoil Teodorescu a două 

genuri, pe atunci necunoscute. Primul este genul 

Gomontiella din grupul algelor albastre, 

reprezentat printr-o singură specie – Gomontiella 

subtubulosa, găsită vegetând pe stâncăriile de 

calcar de lângă satul Agighiol din regiunea Tulcea. 

Al doilea gen de alge descoperit şi lansat în ştiinţă 

de Emanoil Teodorescu este Dunaliella, din clasa 

algelor verzi, cu două specii: Dunaliella salina şi 

Dunaliella viridis, găsite în anul 1904 în Lacul 

Sărat de lângă Brăila. 

Datorită rezultatelor valoroase obţinute în 

domeniul algologiei şi fiziologiei vegetalem numele 

lui era cunoscut şi respectat în ţară şi străinătate. 

La 12 martie 1907, după mari eforturi şi 

numeroase insistenţe, reuşeşte înfiinţarea catedrei 

de anatomie şi fiziologie vegetală. 

De atunci se pun bazele şi se organizează primul 

nostru laborator de fiziologie vegetală şi se creează 

o şcoală valoroasă de fito-fiziologieîn ţara noastră. 

Cu pasiune şi maturitate ştiinţifică el a dezvăluit 

esenţa fiziologică a unor procese biologice, privind 

mişcările diurne executate de zoosporii algelor şi 

creşterea şi mişcarea plantelor, mai ales, a celor 

volubile etc. 

Emanoil Teodorescu are meritul de a fi 

evidenţiat, în celula algelor roşii, pigmentul roşu 

numit ficoeritrină, descoperire considerată de mulţi 

algologi drept o dovadă chimiotaxonomică esenţială 

pentru susţinerea originii comune a algelor roşii şi 

albastre. 

Întreaga sa activitate didactică şi ştiinţifică şi-a 

desfăşurat-o în laboratorul de fiziologie vegetală al 

Institutului botanic din Cotroceni, unde printr-o 

muncă permanentă a reuşit să strângă o aparatură de 

specialitate valoroasă necesară studiilor de 

fiziologie. 

În acest laborator a funcţionat până în anul 1935, 

când cu câteva luni înaintea împlinirii vârstei de 70 

de ani şi-a cerut pensionarea. A continuat să lucreze 

în laborator, ca profesor onorific, până în ultimele 

zile ale vieţii sale. 

Datorită meritelor sale de eminent dascăl, 

organizator şi de cercetător, Emanoil Teodorescu a 

fost ales, în anul 1909, membru corespondent al 

Academiei Române şi în anul 1945, titular al 

Academiei Române. 

În anul 1935 a fost ales vicepreşedinte al 

Congresului Internaţional botanic din Amsterdam, 

iar în anul 1939 a fost ales membru corespondent al 

Academiei de ştiinţe din Paris. În anul 1948, 

Academia R.P. Române l-a ales membru titular 

organizator. 

După 23 august 1944 a fost deputat al Capitalei 

în Marea Adunare Naţională şi a avut deosebita 

cinste să conducă dezbaterile primei sesiuni a Marii 

Adunări Naţionale. 

A murit în anul 1949, în vârstă de 83 de ani. La 

împlinirea a 100 de ani de la naşterea sa, a fost 

sărbătorit post-mortem sub patronajul UNESCO, 

printre marile personalităţi culturale ale omeniri. 

Emanoil Teodorescu reprezintă pentru biologia 

românească savantul care a făcut tot ce i-a stat în 

putinţă pentru a ridica pe cele mai înalte culmi 

prestigiul botanicii româneşti pe plan mondial. 
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 Rezumat: Lucrarea de față reprezintă o 

retrospectivă a vieții și activității unuia dintre 

fondatorii Academiei de Științe a RSS 

Moldovenești – academicianului Antonie Ablov. 

Sunt furnizate informații de arhivă, dar și din 

memoriile celor care l-au cunoscut (discipoli, colegi 

și descendenți). Viața savantului pe deplin 

corespunde cu epoca în care a activat, fiind plină de 

succese, dar și evenimente dificile.  
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Chimie, Academia de Științe a RSS Moldovenești. 

Abstract: This paper  represents a 

retrospective of the life and activity of one of the 

founders of the Academy of Sciences of the 

Moldovan RSS - academician Antonie Ablov. 

Archival information is provided, but also from the 

memoirs of those who knew him (disciples, 

colleagues, and offspring). The life of the scholar 

fully corresponds to the era in which he worked, 

being full of successes, but also less desirable 

events. 

Keywords: Antonie Ablov, inorganic 

chemistry, Akkerman (Cetatea-Albă), University 

„Al. I. Cuza” of Iasi, Institute of Chemistry, 

Academy of Sciences of Moldavian RSS. 

 

Pe baza dosarului personal al academicianului 

Antonie Ablov, depozitat în Arhiva Științifică 

Centrală a Academiei de Științe a Moldovei (AȘM), 

se reconstituie aspecte inedite din biografia 

științifică a unuia dintre membri fondatori ai 

Academiei de Științe a RSS Moldovenești. 

Documentul început la 16 ianuarie 1955 și finalizat 

la 18 mai 1978 a fost elaborat 

în cadrul Institutului de Chimie 

al Academiei de Științe a RSS 

Moldovenești și însumează 241 

de file. 

    Antonie Ablov s-a născut la 

3/16 august 1905 la Odesa în 

familia unor funcționari. Tatăl 

său, Vasili Ivanovici, de 

origine greacă, om energic și 

întreprinzător, în 1906, a plecat cu întreaga familie 

în Extremul Orient, stabilindu-

se în Manciuria, unde a 

organizat producerea și livrarea 

vinurilor moldovenești din 

Olănești în Extremul Orient. 

Acolo s-au născut surorile lui 

A. Ablov – Niura (Anna după 

acte, n. 1907) și Muza (n. 1908) 

(Foto 1). Familia s-a întors la 

Odesa în 1910. Mama 

academicianului Avdotia 

Semionovna Staricova (d. 1946/1947, România), 

rusoaică de naționalitate, provenea dintr-o familie 

de negustori odesiți, având o educație aleasă(cânta 

la pian, citea mult). Despre moartea mamei sale, A. 

Ablov a aflat mult mai târziu, căci după cum scrie și 

fiica sa Marianna trăiau în spatele „cortinei de fier”, 

în URSS. În 1917, familia a trecut cu traiul de la 

Odessa la Cetatea Albă, oraș plasat pe malul 

limanului fluviului Nistru, numit Belgorod-

Dnestrovsk (denumire inexpresivă în opinia 

Mariannei Ablov) până în 1918, Cetatea Albă în 

perioada 1918–1940, Akkerman – în 1940–1941, 

azi, Belgorod-Dnestrovsk). Tatăl său, Vasile, a 

lucrat în calitate de muncitor-maistru (рабочим 

десятников) la construcția căii ferate Odesa–

Belgorod-Dnestrovsk, iar din 1918 – la fabrica de 

pește din Belgorod-Dnestrovsk, a decedat în 1920. 

Familia în continuare a fost întreținută pe mijloacele 

obținute de Antonie și sora mai mare, predând lecții 

particulare. A. Ablov, în 1923, absolvă gimnaziul 

din Belgorod-Dnetstrovsk (Foto 2), fiind admis în 

același an la Facultatea de Chimie, Fizică și 

Matematică a 

Universității „A. 

I. Cuza” din Iași, 

Secția de chimie. 

De menționat că, 

în timpul studiilor 

la gimnaziu, a 

creat în camera sa 

un mic laborator 

de chimie, unde realiza diferite experiențe. După 

absolvirea studiilor medii, una din surorile sale a 

fost admisă la Universitatea din Iași, iar cealaltă – la 

Școala de Medicină din Cluj. După absolvire, 

surorile au fost repartizate în orașele din România,  

s-au căsătorit, întemeindu-și familii. Mama sa a 

plecat din Basarabia, inclusă în componența Uniunii 

Sovietice, în România la fiicele ei, a trăit la ele 

ajutându-le în gospodărie și la îngrijirea copiilor. 

Toate acestea academicianul A. Ablov le-a scris la 

11 mai 1966 în Autobiografia sa. 

După absolvirea Facultății de Chimie, Fizică și 

Matematică a Universității „A. I. Cuza” din Iași 

(1927/1928) devine specialist în chimia anorganică,  

1Ablov Anton Vasile. Dosarul personal. Arhiva Știinţifică Centrală a AȘM , Dosarul 5717, 241 file. 
2Informație oferită de fiica mai mare a academicianului A. Ablov, Marianna Ablova (n. 1940), de unde vom utiliza mai multe 
date inedite (fotografii, date biografice) din viața academicianului. Ținem să-i mulțumim și pe această cale. 
3Gh. Rusnac, V. Cozma, Profesorii Universității de Stat din Moldova. Dicționar istorico-biografic. 1946 – 2001. Chișinău 2001, 
CE USM, Chișinău, 2001. – p. 364.  
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iar după absolvirea Institutului Chimico-Tehnologic 

(1931) din Iași obține diploma de inginer. A activat 

la Universitatea din Iași (1927–1939) în calitate de 

asistent în Laboratorul de chimie anorganică (Foto 

3), precum și inginer-

chimist cercetător în 

Laboratorul de 

prelucrare a țițeiului 

al rafinăriei de petrol 

„Astra-Română” din 

Ploiești (VI.1939–

VII.1940), fondată în 1880, ce a aparținut trustului 

britanico-olandeze „Royal Dutch Shell” (1911–

1947). 

În 1932, la Universitatea din Iași susține teza de 

doctorat cu titlul: „Influența substituenților în baze 

și în anioni 

asupra 

numărului de 

coordinație a 

metalului”, 

sub 

îndrumarea 

profesorului 

universitar 

Nicolae 

Costăchescu, 

discipol, la 

rândul său, al profesorului de la universitatea din 

Zürich (Elveția) Alfred Werner (1866–1919), 

laureat al Premiului Nobel pentru Chimie (1913). 

Consiliul științific a fost prezidat de chimistul 

român Radu 

Cernătescu 

(1894–

1958), 

primul 

profesor de 

chimie 

analitică la 

acea 

universitate, 

membru corespondent (1940) și membru titular 

(1948) al Academiei Române, președinte al Filialei 

Iași a Academiei Române (1949–1958). În imagini 

(Foto 4 și Foto 5) sunt copiile traduse în rusă a 

diplomelor de la Iași.  
Din partea companiei britanico-olandeze „Royal 

Dutch Shell” a primit invitația de a activa în cadrul 

acesteia în SUA, însă A. Ablov a ales să se întoarcă 

la Chișinău unde a fost invitat să ocupe funcția de 

șef de catedră la Institutul Agricol „Mihail Frunze”. 

Acest moment este destul de clar descris în 

memoriile fiicei Marianna: «Тогда интеллигенция 

многих стран верила в коммунизм, и благодаря 

«железномузанавесу» не ведала, что творилось в 

СССР»/Pe atunci intelectualii multor țări credeau în 

comunism și, datorită „cortinei de fier”, nu 

cunoșteau ce se întâmpla în URSS”. Vom menționa 

că propaganda sovietică din acele vremi a distrus 

viața multora care au sperat la o viață mai bună. 

Decizia luată de A. Ablov, considerăm, a fost 

influențată și de faptul că soția sa se afla la părinții 

ei la Akkerman, unde la 29 august 1940 a născut-o 

pe Marianna. 

Au locuit într-o odaie de la parterul clădirii 

Institutului Agricol din str. Livezilor (azi, str. Alexe 

Mateevici), iar după cutremurul din 1940 s-au mutat 

în altă clădire a institutului din str. Gogol (azi, str. 

Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni). 

În 1940–1946 a ocupat funcția de șef al Catedrei 

de chimie a Institutului Agricol „M. Frunze” din 

Chișinău (azi, Universitatea Agrară de Stat din 

Moldova), conducând această catedră și în timpul 

evacuării (1941–1944) la Institutul din Sverdlovsk 

(fost Ecaterinburg), unde pe lângă activitatea sa de 

cadru didactic a efectuat și cercetări științifice. În 

special, a examinat conținutul vitaminei C în 

deșeurile agricole și în plantele sălbatice, pentru 

care a fost distins cu Diploma de Onoare a 

Comitetului Executiv al Consiliului local din 

Sverdlovsk.Teza 

de doctor 

(habilitat) A. 

Ablov a susținut-

o în 1944 la 

Universitatea de 

Stat „V. I. 

Ulianov-Lenin” 

din Kazan cu 

titlul: „Despre 

esența legăturilor chimice și stereochimia 

compușilor complecși”, iar în 1945 obține titlul de 

profesor universitar la specialitatea Chimie 

anorganică (Foto 6).  

Rechemat la Chișinău, A. Ablov cu familia, 

împreună cu alte două familii (familia Dumbravă, 

care la fel se „repatriase” în 1940 din România și  
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familia Suhov), au mers în vara lui 1944 o lună 

întreagă în așa numitele „teplușka” – vagon de vite 

sau marfă, adaptat pentru transportul oamenilor. O 

lună au locuit la Soroca, așteptând deminarea 

Chișinăului și permisiunea de a intra în capitală. 

Revenind la Chișinău au locuit într-un apartament 

comunal (o odaie și bucătărie), împreună cu dădaca. 

În 1948 au primit un apartament cu trei odăi pe str. 

Lenin nr.48 (azi, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt) la 

etajul doi. La etajul trei, deasupra lor, locuia familia 

lui K. U. Cernenko (1911–1985), secretarul general 

al PC al URSS (13 februarie 1984 – 10 martie 

1985). În 1967 A. Ablov cu soția și fiica Ludmila 

au trecut în alt apartament cu patru odăi de pe strada 

Academiei. Fiica Marianna era căsătorită și locuia 

la Kiev. 

Este unul dintre fondatorii Facultății de Chimie a 

Universității de Stat din Chișinău (1946) (azi, 

USM), fiind primul decan al acesteia și șef al 

Catedrei de chimie anorganică (1946–1959), 

continuând apoi activitatea de profesor al Catedrei 

până în 1978. În martie 1946, la propunerea 

rectorului interimar al Universității I. G. Leonov, 

Ministerul Învățământului Superior al URSS l-a 

confirmat pe A. Ablov în funcția de prorector 

pentru activitate didactică și științifică. Însă I. G. 

Leonov, plecând la Moscova la Ministerul 

Învățământului Superior pentru a stabili direcțiile 

principale de activitate ale Universității și 

confirmarea candidaturii noului prorector, primește 

dispoziția secretarului CC al PC(b) din Moldova I. 

S. Zâkov că în această funcție a fost confirmat 

profesorul N. Dimo, pedolog, unul din fondatorii 

agrologiei biologice, membru al Academiei 

Unionale de Științe Agricole „V. I. 

Lenin” (ВАСХНИЛ) din 1948. În luna iulie 1947 

prin decizia Ministerului Învățământului Superior al 

URSS a fost constituit Consiliul Științific al 

Universității, în care A. Ablov a fost inclus ca 

membru5. 

A fost, prin cumul, și șef al Catedrei de chimie a 

InstitutuluiPedagogic de Stat din Moldova (1945, 

1949), profesor la Institutul de Stat de Medicină din 

Chișinău, instituție fondată în 1945.A. Ablov 

absolvă (1950–1952) Universitatea Marxist–

Leninistă de pe lângă Comitetul Executiv al PC din 

Moldova din Chișinău, studiile fiind considerate 

superioare. Dar și așa nu a putut evita periodicele 

epurări ale regimului socialist-comunist sovietic. În 

1952 s-au acutizat represaliile politice. Conform 

extrasului din Ordinul nr. 121 din 30 iunie 1952 al 

Filialei Moldovenești a AȘ a URSS, aflăm că „în 

legătură cu restructurarea Sectorului de geochimie 

și Laboratorului de chimie analitică și includerea lor 

în Sectorul de Geologie” au fost eliberați din funcție 

șeful Sectorului de Geochimie N. Topor (din 1 iulie 

1952) și profesorul A. Ablov, șef al Laboratorului 

de chimie analitică (din 15 iulie 1952). Despre acest 

incident A. Ablov nu a menționat în autobiografia 

sa sau în alte însemnări. 

În 1954 a fost numit șef al Laboratorului de 

chimie analitică al Filialei Moldovenești a AȘ a 

URSS, redenumit în Secție de chimie (1955), Secție 

de chimie anorganică (1957), Laborator de chimie a 

compușilor coordinativi al Institutului de Chimie 

(1975) al AȘM. A condus această structură până în 

1978. 

Conform Dosarului personal, din 16 aprilie 1959, 

prin ordinul din 10 aprilie, devine director al 

Institutului de Chimie al Filialei Moldovenești a AȘ 

a URSS, funcție deținută până în 1961, când prin 

Dispoziția din 2 august 1961 a AȘ a RSSM devine 

academician-coordonator al Secției de Științe 

Naturale și Tehnice până în februarie 1964. La 20 

martie 1965, pe baze obștești (de voluntariat), 

devine director al Institutului de Chimie al AȘM, iar 

la 16 iunie 1975 este eliberat din funcția de director 

interimar al Institutului de Chimie „за 

неудовлетворительное руководство научной и 

научно-организационной 

деятельности и воспитании 

кадров Института химии”/

pentru gestionarea 

nesatisfăcătoare a activităților 

științifice și științifico-

organizaționale și a educației 

personalului Institutului de 

Chimie (Foto 7).  
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4Membrii Academiei de Științe a Moldovei. Dicționar 1961–2006, Chișinău, Știința, 2006. – p. 431. 
5Istoria Universității de Stat din Moldova, Chişinău, Centrul Editorial Poligrafic al USM, 2016. – p. 740. 
6Colecția „Istoria Academiei de Științe a Moldovei. 1944–1949” . Volumul 1. Partea I, II. Manuscris. 
7Constantin Manolache, Larisa Noroc, Daniela Hadârcă-Nastas, Savanţi basarabeni sub regim sovietic, În: Opoziție și 
solidaritate în comunism, Cluj-Napoca,Presa Universitară Clujeană, 2018. pp. 100–121. 
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A. Ablov explica că, de fapt, această eliberare 

avea tangență cu I.I. Bodiu, primul secretar al PC al 

RSSM (1961–1980), căruia în 1974 îi refuzase 

propunerea de a ocupa funcția de rector al 

Universității de Stat, spunându-i că este savant, nu 

administrator.La 18 decembrie 1975 este numit pe 

baze obștești în calitate de șef al Laboratorului de 

chimie a compușilor coordinativi la Institutul de 

Chimie. 

Eliberarea din funcția de director a 

academicianului A. Ablov cu o astfel de inscripție 

în fișa personală, demonstrează cât de urmăriți erau 

cei care au absolvit instituții de învățământ superior 

din afara arealului sovietic. Chiar dacă Antonie 

Ablov a  avuto carieră de succes, după „repatrierea” 

în 1940 de la Ploiești, România, după „eliberarea” 

Basarabiei de către armata sovietică, creându-se 

impresia că a fost acceptat de sovietici, este clar că 

toate acțiunile sale erau supravegheate minuțios.  

Astfel, nu ne vom mira de multele contradicții ce 

le găsim în diferite surse. De exemplu, pentru a 

încerca să demonstreze că a rupt orice legătură cu 

trecutul său românesc semna articole în presa 

periodică, unde-și manifesta dezacordul cu privire 

la acțiunile societăților fasciste și reacționare. În 

Autobiografia sa (1966) scrie că în anii studenției a 

făcut parte din grupul studenților care luptau 

împotriva organizațiilor antisemite și fasciste, iar pe 

când activa a scris și în presă articole împotriva 

organizațiilor fasciste și reacționare. A organizat și 

a participat la strângerea de fonduri pentru deținuții 

politici. Mai scrie că activând la Universitatea din 

Iași până la 1 martie 1940 a demisionat din 

învățământ din cauza „neînțelegerilor” cu 

conducerea Universității. 

În 1947 a fost anchetat de NKVD-ul (Народный 

комиссариат внутренних дел СССР – 

Comisariatul Poporului pentru Afaceri Interne al 

URSS) de la Chișinău privind informațiile că ar fi 

defăimat sistemul sovietic instaurat în RSSM și la 

Chișinău. În același an, 1947, și-a propus 

candidatura pentru a intra în rândurile PC (b) din 

toată Uniunea. Membrii Biroului organizației 

primare de partid a Universității de Stat i-au 

organizat un adevărat proces de pocăință publică a 

unui eretic, punându-i întrebări de felul: 

Î.: Cât timp ați lucrat la Universitatea din Iași? 

R.: Din iunie 1939. 

Î.: Ați fost membru al vreunui partid politic? 

R.: Nu am fost, inclusiv nici când am fost angajat 

la Universitatea din Iași. Nu am depus nici o cerere 

oficială de a intra în vreun partid și dacă m-au 

inclus în vreo listă de partid, ceea ce este prea puțin 

probabil, s-a întâmplat fără știrea mea. 

Î.: Cine este soția dumneavoastră? 

R.: Soția este moldoveancă din Akkerman, am 

fost împreună la Universitatea din Iași – ea 

studentă, eu – asistent. 

Lista întrebărilor poate fi continuată, dar chiar 

din prima se vede în răspunsuri se căuta calea de 

mijloc fără a trezi careva suspiciuni celor care îl 

„interogau”. 

Cu toate acestea, în ianuarie–februarie 1956, 

conform Dosarului, a obținut permisiunea de a 

vizita Republica Populară România în calitate de 

turist, în iulie–august 1957 a vizitat România la 

invitația Universității din Iași, iar în octombrie 1962 

a vizitat România în scopul susținerii unor 

prelegeri. În calitate de turist a vizitat Cehoslovacia 

(în iulie–august 1959 și în 1960). În 1960 a mai 

avut deplasări de serviciu în Anglia și în Suedia, iar 

în 1966 – în Elveția. Tot în 1966 a participat la o 

croazieră pe Marea Mediterană, în calitate de 

delegat la Conferința Internațională privind chimia 

coordinativă. 

În Fișa personală nu sunt indicate alte țări, pe 

care le-ar fi vizitat savantul, însă în Dosar găsim 

referințe (caracteristici) de la locul de muncă, date 

profesorului A. Ablov: 

- la 13 martie 1961 Prezidiul Filialei 

Moldovenești a AȘ a URSS îl recomandă pentru a 

participa la Conferința Internațională privind chimia 

pură și aplicativă din Canada și la cel de al V-lea 

Congres dedicat chimiei coordinative din SUA; 

- la 15 februarie 1962 Prezidiul AȘ a RSS 

Moldovenești îl recomandă pentru a participa la 

Congresul Internațional privind chimia coordinativă 

ce urma să se desfășoare în luna august la 

Stockholm, Suedia; 
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