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Cu privire la decernarea Premiilor
Academiei de tiin e a Moldovei
pentru lucr rile tiin ifice pentru anul 2008

În conformitate cu art. 86, lit. r) i art. 125, alin. (7), (8) ale Codului cu privire la
tiin i inovare al Republicii Moldova, Consiliul Suprem pentru tiin i Dezvoltare

Tehnologic  al Academiei de tiin e a Moldovei HOT TE:

1. Se decerneaz  Premiile Academiei de tiin e a Moldovei pentru lucr rile
tiin ifice pe anul 2008 urm torilor laurea i:

Sec ia de tiin e Economice i Matematice
1.1. Mi coi Gheorghe, membru corespondent, pentru monografia „Econometrie”.

Sec ia de tiin e Biologice, Chimice i Ecologice
1.2. Gulea Aurelian, membru corespondent, ef Catedr  chimie anorganic i fizic  a
Universit ii de Stat din Moldova pentru ciclul de lucr ri tiin ifice „Sinteza dirijat  a
compu ilor coordinativi cu propriet i antiproliferative ale celulelor de cancer”.

Sec ia de tiin e Fizice i Inginere ti

1.3. Can er Valeriu, academician, pre edinte al C.N.A.A., pentru ciclul de lucr ri
tiin ifice “Redimensionarea propriet ilor electronice ale nanostructurilor cu corp

solid”.

Sec ia de tiin e Medicale
1.4. Paladi Gheorghe, academician, director al Clinicii de Obstetric i Ginecologie a
Universit ii de Stat de Medicin i Farmacie „N. Testemi eanu”, i Cerne chi Olga, doctor
habilitat în medicin , prorector la Universitatea de Stat de Medicin i Farmacie „N.
Testemi anu”, pentru manualul „Obstetrica patologic ” (vol. I).



Sec ia de tiin e Umanistice i Arte

1.5. Agachi Alexei, doctor habilitat în istorie, ef de sector, Institutul de Istorie, Stat i
Drept al Academiei de tiin e a Moldovei, pentru ciclul de lucr ri privind organizarea
administrativ-teritorial  a rii Moldovei în perioada 1806-1812.

2. Savan ii - laurea i ai concursului:

2.1. Vor fi men iona i la sesiunea Asambleei A. .M cu diplome de Laureat al Premiului
Academiei de tiin e a Moldovei i cîte un premiu b nesc pentru fiecare lucrare tiin ific ,
în valoare de 10 000 (zece mii) de lei, din mijloacele bugetare ale Consiliului Suprem
pentru tiin i Dezvoltare Tehnologic  al A. .M.

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

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


