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trimită la învăţătură la cele mai renumite instituţii din 
Moscova, Sankt-Petersburg, Cehoslovacia, unde avea 
stabilite bune relaţii de creaţie. Dar asta nu înseamnă 
că Gheorghe Lazurievski ne ducea de mânuţă. 
Întorcându-mă azi cu gândul la acele zile, îmi dau 
seama că proceda corect, pentru că  ecare din noi era 
pus în situaţia să mizeze doar pe propria persoană, 
să se autoperfecţioneze zilnic, să experimenteze”. 
Sigur, acesta era un iscusit tact pedagogic al profe-
sorului Gheorghe Lazurievski, dar care a dat rezultate 
remarcabile”. Tot din paginile de memorialistică ale 
academicianului Pavel Vlad spicuim în continuare: 
„Prin strădania lui Gheorghe Lazurievski, la începutul 
anilor ’70 a fost creat un puternic laborator funcţional 
al chimiei compuşilor naturali. Între pereţii acestui 
laborator, au crescut şi au experimentat reuşit, având 

în subordinea lor grupe independente de cercetători, 
asemenea nume precum Ida Terentiev, Dumitru Popa, 
Vasile Cirva, Arcadie Seminov, Grigore Junghietu, 
Petru Vember etc. Un asemenea laborator putea   
lesne transformat atunci într-un institut independent”.

Academicianul Gheorghe Lazurievski a condus Labo-
ratorul de Chimie a compuşilor naturali până în anul 
1974. Pentru merite deosebite în dezvoltarea ştiinţei a 
fost decorat cu ordinul „Insigna de Onoare”, cu două 
ordine „Drapelul Roşu de Muncă”, i s-a conferit titlul de 
„Om emerit în ştiinţă”, este laureat al Premiului de Stat 
al Republicii Moldova în domeniul ştiinţei, tehnicii şi 
producţiei (1987).

Prof. univ., dr. hab. în chimie Dumitru BATÎR, 
laureat al Premiului de Stat

SUMMARY

The article outlines a portrait of Gheorghe Lazurievski (1906-1987), a prominent scientist in the 
 eld of chemistry, Doctor Habilitate, University professor, Corresponding Member of the Academy 
of Sciences, founder of the Scienti c School of Organic and Bioorganic Chemistry, Natural and 
Physiologic Active Compounds. He is the author of more than 250 scienti c works including mono-
graphs and university manuals, owner of 8 patents for invention, supervisor of studies of 38 doctoral 
theses and 10 ones of Doctor Habilitate, illustrating the Scienti c School founded by him. He is the 
laureate of the State Prize in the  eld of science, technology and production (1987).

ACADEMICIANUL NICOLAE GĂRBĂLĂU – 
PATRIARH AL CHIMIEI COORDINATIVE 
DIN MOLDOVA

La 4 august 2006 academicianul Nicolae Gărbălău ar   împlinit 75 de ani. Ne imaginăm cum ar 
  decurs festivitatea de omagiere a savantului: ne-am   a at în această zi în sala de conferinţe a 
Institutului de Chimie al AŞM sau în aula Academiei de Ştiinţe a Moldovei împreună cu prietenii, 
discipolii, colegii şi rudele ilustrului profesor-chimist Nicolae Gărbălău. Şi toată această lume, 
cu  ori în mâni, cu gânduri înălţătoare, cu nobleţe în su et, cu dragoste şi respect faţă de această 
personalitate s-ar   perindat în scenă ca să-l felicite şi să-i aducă urări de bine şi de succes.

A plecat dintre noi lăsând în urmă o apreciabilă avere 
spirituală şi ştiinţi că la care vom reveni de atâtea ori. 
A pregătit peste 30 de doctori şi doctori habilitaţi în chimie, 
a publicat 4 monogra i, dintre care una în Germania, în 

limba engleză. A fost autor şi coautor a peste 350 de 
publicaţii ştiinţi ce, inclusiv a 32 brevete de invenţie. 
A creat o şcoală de talie mondială în domeniul chimiei 
compuşilor coordinativi, macrociclici şi supramoleculari. 
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A pornit în ştiinţă cu o modestă zestre intelectuală, 
care cu timpul a ajuns să formeze o inestimabilă avere, 
un adevărat ansamblu arhitectonic, ce îmbină toate 
elementele constitutive ale unei ierarhii ştiinţi ce. 
Inginer, doctorand, cercetător ştiinţi c, şef de labora-
tor, şef de catedră, director-adjunct, director de institut; 
doctor în chimie, doctor habilitat în chimie, profesor 
universitar, membru-corespondent al AŞM, academi-
cian – acestea sunt doar denumirile staţiilor, la care 
trenul vieţii făcea câte o scurtă pauză pentru a-i permite 
să acumuleze noi forţe ca să treacă la următorul 
segment cu şi mai multă încredere, cu o viteză 
şi mai mare. Ajuns Patriarh al Chimiei Coordinative 
din Moldova, acad. Nicolae Gărbălău stătea în vâr-
ful piramidei edi cate cu propriile forţe şi imaginaţie, 
îndemnându-i pe cei ce vin din urmă să nu piardă 
din timp, din viteză, să nu aibă teama înălţimii şi să-l 
urmeze. De acolo, de pe culme, privea la toate cele 
lăsate în urmă, supunându-le de atâtea ori reevaluării 
şi convingându-se tot de atâtea ori că alesese o cale 
dreaptă, nu întotdeauna uşoară, dar pe care a parcurs-o 
cu onestitate şi demnitate. 

Nicolae Gărbălău a fost un savant notoriu de talie 
mondială, devenit clasic în timpul vieţii sale. Acest 
adevăr este con rmat prin semni caţia cercetărilor 
fundamentale realizate în domeniul chimiei coordina-
tive, în special prin aportul său semni cativ la dez-
voltarea teoriei şi practicii unui domeniu nou de sinteză 
templată – asamblarea edi ciilor moleculare organice 
din “cioburi” simple în prezenţa ionilor de metale, 
precum un zidar înalţă construcţii uriaşe din fragmente 
mici. Era un meşter în modelarea dirijată a molecule-
lor compuşilor chimici, asemenea unui sculptor care 
transformă lutul în chipuri. Imaginaţia l-a condus către 
noi clase de compuşi chimici cu o aranjare arhitecturală 
imprevizibilă, unde chimia moleculară obişnuită trecea 
în chimie supramoleculară, domeniu care abia se 
conturează ca ramură a ştiinţelor chimice. 

Plecarea din viaţă a acad. Nicolae Gărbălău a însem-
nat nu numai pierderea unui savant cu renume şi a 
unui manager iscusit al ştiinţei. Comunitatea ştiinţi că 
a constatat în scurt timp că a dispărut şi un mare Om 
de omenie, izvor nesecat de înţelepciune, profesor de 
o valoare incontestabilă, sfetnic de su et al tineretului, 
apărător al dreptăţii, duşman al super cialităţii, gândi-
tor profund, cunoscător al literaturii mondiale, umorist 
de o rară  neţe. Ştia să cultive frumuseţea procesului 
de cercetare celor care erau la început de cale, să 
le transmită cu generozitate experienţa acumulată, 
să  e exigent, dar amabil cu colegii, să menţină viu 
focul curiozităţii, fără a lăsa să scadă nivelul ştiinţi c al 
cercetărilor, să prezinte cu mândrie rezultatele obţinute 
de colectivul său la cele mai prestigioase manifestări 
ştiinţi ce naţionale şi internaţionale.

Lucrările ştiinţi ce realizate de către savantul Nicolae 
Gărbălău au avut nu numai un caracter fundamental, 
ci şi un impact pozitiv asupra economiei ţării. Multe 
elaborări au fost implementate în practică, în econo-
mia ţării folosindu-se noi catalizatori pentru vopsirea 
ţesăturilor, pentru polimerizarea maselor plastice, 
coloranţi, materiale electroactive pentru confecţionarea 
membranelor senzorilor potenţiometrici etc. 

Activitatea ştiinţi că a acad. Nicolae Gărbălău a fost 
înalt apreciată de comunitatea ştiinţi că şi de conduce-
rea ţării: de două ori i-a fost decernat Premiul de Stat 
al Republicii Moldova, de două ori a fost laureat al Pre-
miului Prezidiului AŞM, laureat al Premiului Academiilor 
de Ştiinţe din Ucraina, Belarus şi Moldova, decorat cu 
ordinul „Gloria Muncii”, medalia „Dimitrie Cantemir”. 
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