
 

 

 

 
CONSILIUL SUPREM PENTRU  

ŞTIINŢĂ ŞI DEZVOLTARE 

TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI  

DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI 

 
 

 

SUPREME COUNCIL ON SCIENCE  

AND TECHNOLOGICAL 

DEVELOPMENT OF THE ACADEMY  

OF SCIENCES OF MOLDOVA  

 

 HOTĂRÎRE   

   
„  20 ” martie 2014                         Nr. 57 

 mun. Chişinău  
   

  

Cu privire la rezultatele Concursului  

pentru decernarea premiilor Academiei  

de Ştiinţe a Moldovei pentru anul 2013 

 

 În temeiul art. 86. lit. r) din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova  

nr. 259-XV din 15.07.2004, pct. 93, subpct. 13) al Statutului Academiei de Ştiinţe a Moldovei,  

pct. 3, 5 şi 9 din Regulamentul cu privire la decernarea premiilor Academiei de Știinţe a Moldovei, 

aprobat prin Hotărîrea CSŞDT nr.184 din 27.09.2012, modificat prin Hotărîrea CSŞDT nr.269 din 

31.10.2013, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a 

Moldovei  H O T Ă R Ă Ş T E: 

1. Se desemnează Laureați ai Premiilor Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru anul 2013 

următorii savanți: 

1.1. La nominalizarea „Savantul Anului”: 

Bostan Viorel, dr. hab., director al Filierei Anglofone la Universitatea Tehnică a 

Moldovei, pentru ciclul de lucrări ştiințifice „Sisteme de conversie a energiilor 

regenerabile”. 

 

           1.2. La nominalizarea „Tînărul Savant al Anului”: 

    Soldatenco Olga, dr., cercetător ştiinţific superior, IP Institutul Ştiințifico-Practic de 

Horticultură şi Tehnologii Alimentare, pentru ciclul de lucrări „Izolarea și selecția 

tulpinilor de levuri autohtone pentru producerea diferitor tipuri de vinuri în Republica 

Moldova”. 

1.3. La nominalizarea „Pentru realizări ştiințifice valoroase ale savanților”:  

            Domeniul de Ştiinţe naturale şi exacte  

1.3.1. Paladi Florentin, dr. hab., decan al facultății de Fizică şi Inginerie, Universitatea de 

Stat din Moldova, pentru ciclul de lucrări „Metode analitice şi numerice de cercetare 

a sistemelor complexe” și Macaev Fliur, dr. hab., şeful Laboratorului sinteza organică 

a Institutului de Chimie al AŞM, pentru ciclul de lucrări „Sinteza substanțelor 

organice noi în baza materiei prime petrochimice și naturale regenerabile”. 

              

    Domeniul de Ştiinţe inginereşti şi tehnologice 

1.3.2. Sidorenco Anatolie, mem.cor.  director al Institutului de Inginerie Electronică şi 

Nanotehnologii „D.Ghiţu” al AŞM, pentru ciclul de lucrări „Nanostructuri multistrat 

supraconductor/feromagnet pentru nanoelectronică”. 



 

 

 

              Domeniul de Ştiinţe medicale 

1.3.3. Istrati Dorin, dr., medic-şef al Centrului Stomatologic Moldo-American UniDent-

Art, pentru studii în domeniul stomatologiei: „Tratamentul formelor de 

periodontită apicală cronică a dinților imaturi”, şi  Ciutac Ion, dr. hab., 

conferențiar universitar la catedra Chirurgie nr.1 „N. Anestiadi”, Universitatea de 

Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemițanu”, pentru monografia „Chirurgia 

laparoscopică în colecistita acută şi pancreatita distructivă la bolnavii cu risc 

operator major”. 

            Domeniul de Ştiințe agricole 

1.3.4. Caisîn Larisa, dr., conferenţiar universitar la catedra Zootehnie Generală, Facultatea 

de Zootehnie şi Biotehnologii, Universitatea Agrară de Stat din  Moldova, pentru 

ciclul de lucrări „Alimentația animalelor şi tehnologii în producerea furajelor”. 

          Domeniul de Ştiințe sociale şi economice 

1.3.5. Guțu Vladimir, dr. hab., decan al Facultăţii de psihologie şi ştiinţe ale educaţiei, 

director al Centrului de Cercetare Ştiinţe Educaţionale şi Socioumanistice, 

Universitatea de Stat din Moldova, pentru ciclul de lucrări „Ştiințele educației”, şi 

Ganea Victoria, dr., cercetător ştiinţific coordonator, Institutul Naţional de 

Cercetări Economice, pentru Ciclul de lucrări în domeniul finanțării activității 
inovaționale şi controlului financiar. 

           Domeniul de Ştiinţe umanistice şi arte 

1.3.6. Colectiv: Dr. Constantin Manolache, director al Institutului de Studii Enciclopedice 

al AȘM, şi acad. Andrei Eşanu, consultant al Institutului de Studii Enciclopedice al 

AŞM, pentru Ciclul de lucrări consacrate istoriei naționale (spirituale) şi 

universale, istoriei ştiinţei şi securității naționale. 

           

1.4 . La nominalizarea „Pentru realizări ştiinţifice valoroase ale tinerilor savanţi”: 

  Domeniul de Ştiinţe naturale şi exacte  

1.4.1.Trofim Alina, dr., cercetător ştiinţific al Laboratorului Ştiințe ale vieții, Universitatea 

de Stat din Moldova, pentru Ciclul de lucrări în domeniul algologiei și ecologiei a 

solurilor și a bazinelor acvatice, şi Dobrojan Sergiu, dr., cercetător ştiinţific 

superior al Laboratorului Algologie, Universitatea de Stat din Moldova, lector 

superior universitar, Universitatea de Stat din Moldova,  pentru Ciclul de lucrări 

„Aspecte noi ale ecologiei şi protecției mediului”. 

     Domeniul de Ştiinţe inginereşti şi tehnologice 

          1.4.2. Nica Denis, dr., şef al Catedrei Fizica Teoretică, Universitatea de Stat din 

Moldova, pentru ciclul de lucrări „Efectele fononice în nanostructuri şi grafen-

uri”, şi  Popescu Victor, dr., conferenţiar universitar la catedra Electrificarea şi 

automatizarea mediului rural, Universitatea Agrară de Stat din Moldova, pentru 

ciclul de lucrări în domeniul asigurării fiabilității rețelelor şi instalații electrice. 

   Domeniul de Ştiinţe medicale 

          1.4.3. Sajen Octavian, doctorand la Centrul Național de Sănătate Publică, pentru ciclul de 

lucrări în domeniul epidemiologiei şi a manifestărilor de control şi răspuns la 

infecțiile virale prioritare din Republica Moldova. 

    Domeniul de Ştiințe agricole 

           1.4.4. Grosu Natalia, lector universitar la Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 

pentru ciclul de lucrări „Utilizarea probioticelor în nutriția animalelor”. 



 

 

 

 Domeniul de Ştiințe sociale şi economice 

      1.4.5. Popa Viorica, cercetător ştiinţific la Institutul Naţional de Cercetări Economice al 

AŞM, pentru ciclul de lucrări „Funcționalitatea pieței financiare naționale: tendinţe şi 

provocări”. 

Domeniul de Ştiințe umanistice şi arte 

                 1.4.6. Pilchin Maria, cercetător ştiinţific, Sectorul de Literatură română contemporană, 

Institutul de Filologie, AŞM, pentru ciclul de lucrări „Critica literară” şi  „Manual 

de liceu”, şi Duminica Ivan, cercetător ştiinţific la Institutul Patrimoniului Cultural al 

AŞM, pentru ciclul de lucrări „Istoria şi cultura bulgarilor din Basarabia sec. XIX”. 

 

1.5. La Premiul „Acad. Grigore Vieru”: 

           1.5.1.  Hanganu Aurelia, dr. hab., secretar ştiințific general interimar al AŞM, pentru ciclul 

de    lucrări „Informația lingvistică în ştiințele informării”. 

 

2. Premiul special la nominalizarea „Savantul Anului”: 

Mereuță Ion, dr. hab., director al Clinicii nr. 2, Catedra Hematologie şi Oncologie, 

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „N. Testemițanu”, şeful Laboratorului 

oncologie generală şi ATI (IOM), pentru ciclul de lucrări „Tehnologii şi nanotehnologii în 

profilaxie: diagnosticul şi tratamentul stărilor precanceroase şi a cancerului incipient”. 

 

3. Laureații concursului vor fi menționați cu diplome şi premii băneşti în valoare de 50 000 

(cincizeci de mii) de lei pentru nominalizarea „Savantul Anului”; 20 000 (douăzeci de mii) de 

lei – pentru premiul special la nominalizarea „Savantul Anului”;  20 000 (douăzeci de mii) de 

lei – pentru nominalizările „Tînărul  Savant al Anului” şi „Pentru realizări ştiinţifice valoroase 

ale savanţilor”; 10 000 (zece mii) de lei – pentru nominalizarea „Pentru realizări ştiinţifice 

valoroase ale tinerilor savanţi” şi 30 000 (treizeci de mii) de lei – pentru Premiul „Acad. 

Grigore Vieru”. 

În cazul în care la o nominalizare au fost desemnaţi mai mulți laureaţi, suma premiului bănesc 

se împarte proporțional. 

4. Premiile băneşti vor fi achitate din mijloacele bugetare prevăzute în fondul de rezervă al 

Academiei de Ştiințe a Moldovei în conformitate cu Hotărîrea CSŞDT al AŞM nr. 317 din  

30 decembrie 2013. 

 

 

Preşedinte interimar, 

academician                                                              Ion TIGHINEANU 

Secretar ştiinţific  

general interimar,                                        

doctor habilitat        Aurelia HANGANU 

 

 

 

 

 
 


