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        mun. Chişinău 

 

Cu privire la anunţarea concursului 

pentru decernarea Premiului „Pârghia  

lui Arhimede" pentru anul 2014 

   

  În scopul stimulării activităţii reprezentanţilor mass-media privind reflectarea 

tematicii ştiinţifice, promovării realizărilor cercetătorilor din ţară sub semnul relansării 

economiei naţionale şi constituirii societăţii bazate pe cunoaştere, integrării în spaţiul 

internaţional de cercetare, în conformitate cu art. 73 lit. k), m), art. 74 lit. k)  ale Codului 

cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259 din 15.07.2004 (Monitorul 

Oficial 125-129/663, 30.07.2004), cu modificările ulterioare, şi cu Regulamentul cu 

privire la decernarea Premiului „Pârghia lui Arhimede”, aprobat prin Hotărârea CSŞDT 

al AŞM nr. 2 din 14.01.2014, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică 

al Academiei de Ştiinţe a Moldovei HOTĂRĂŞTE:  

1. Se anunţă concursul pentru decernarea Premiului „Pârghia lui Arhimede" cu 
începere de la 19 ianuarie 2015, conform anexei. 

2. Anunţul privind condiţiile de participare la concurs şi termenele de depunere a 
dosarelor va fi plasat pe pagina web a AŞM: http://www.asm.md/ la data 
semnării prezentei hotărâri.   

3. Se instituie Comisia de concurs în următoarea componenţă:  

Dr. hab. Aurelia Hanganu, secretar ştiinţific general interimar al AŞM (preşedinte al 

Comisiei);  

Mem. cor. Nicolae Balaur, şef al Laboratorului Bioenergetică a Institutului de 

Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM (membru);  

Dr. hab. Victor Moraru, coordonator al Secţiei Ştiinţe Sociale şi Economice a AŞM  

(membru);  

Dr. Aurelia Peru-Bălan, şef Secţie Relaţii Internaţionale la Institutul de Cercetări 

Juridice şi Politice al AŞM (membru);  

Eugenia Tofan, şef al Centrului media al AŞM (membru).  

4. Se desemnează în funcţia de secretar al Comisiei de evaluare a dosarelor pentru 

asistenţa tehnică dna Svetlana Micu, consultant superior în Direcţia politici în sfera 

ştiinţei şi inovării a CSŞDT al AŞM.   

 

http://www.asm.md/


5. Controlul asupra executării prezentei hotărâri îi revine dnei dr. hab. Aurelia 

Hanganu, secretar ştiinţific general interimar al AŞM. 

 

 

 

 

Preşedinte,  

academician             Gheorghe DUCA 

 

Secretar ştiinţific  

general interimar, 

doctor habilitat           Aurelia HANGANU 


