
CONSILIUL SUPREM PENTRU
TIIN I DEZVOLTARE

TEHNOLOGIC  AL ACADEMIEI
DE TIIN E A MOLDOVEI

SUPREME COUNCIL ON SCIENCE
AND TECHNOLOGICAL

DEVELOPMENT OF THE ACADEMY
 OF SCIENCES OF MOLDOVA

H O T  R Î R E

 „22” decembrie 2008
mun. Chi in u

Nr. 239

Cu privire la rezultatele Concursului na ional de
sus inere a tiin ei i inov rii în Republica Moldova
Savantul anului 2008  – „ECONOM”

În urma examin rii dosarelor prezentate la Concursul na ional de sus inere
a tiin ei i inov rii în Republica Moldova Savantul anului 2008  – „ECONOM”
de c tre Comisia CS DT al A. .M. pentru decernarea premiilor i în baza
rezultatelor desemn rii prin vot secret a laurea ilor Concursului de c tre membrii
CS DT al A. .M., Consiliul Suprem pentru tiin i Dezvoltare Tehnologic  al
A. .M. HOT TE:

1. Laurea i ai Concursului na ional de sus inere a tiin ei i inov rii în
Republica Moldova Savantul anului 2008 – „ECONOM” au devenit
urm torii savan i:

1.1. La nominalizarea „Savantul anului în domeniul tiin elor umanistice” –
dna Mariana lapac, doctor habilitat în studiul artelor, vicepre edinte al
Academiei de tiin e a Moldovei;

1.2. La nominalizarea „Savantul anului în domeniul tiin elor reale” – dl
Constantin Spînu, doctor habilitat în tiin e medicale, vicedirector pe
probleme de tiin  la Centrul Na ional tiin ifico-Practic de Medicin
Preventiv ;

1.3. La nominalizarea „Tîn rul savant al anului în domeniul tiin elor
umanistice” – dl Drago  Vicol, doctor habilitat în filologie, ef al
Catedrei de filologie român  la Universitatea Liber  Interna ional  din
Moldova;

1.4. La nominalizarea „Tîn rul savant al anului în domeniul tiin elor reale”
– dl Denis Nica, doctor în tiin e fizico-matematice, ef al Laboratorului
Fizica structurilor multistratificate i magnetici moleculari la
Universitatea de Stat din Moldova.



2. Distinc iile i premiile laurea ilor Concursului, prev zute de
Regulamentul cu privire la Concursului na ional de sus inere a
tiin ei i inov rii în Republica Moldova „Savantul anului 2008” –

„ECONOM”, se înmîneaz  la edin a solemn  a CS DT al A. .M.

Pre edinte al A. .M.
academician Gh.DUCA

Secretar tiin ific
general al A. .M.
doctor habilitat  I.GUCEAC


