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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

HOT RÎRE

“03” februar ie 2009
Nr.10

mun. Chi in u

Cu privire la decernarea Premiului
“Pîrghia lui Arhimede” pentru anul 2008

În anul 2008 reprezentan ii mass-media au reflectat activ realiz rile oamenilor de
tiin , manifest rile din cadrul A. .M., problemele cu care se confrunt  cercetarea. În

conformitate cu decizia Comisiei pentru decernarea Premiului “Pîrghia lui Arhimede” i
Regulamentul cu privire la decernarea Premiului “Pîrghia lui Arhimede”, aprobat prin
Hot rîrea Prezidiului A. .M. nr.25 din 08.04.2003, Consiliul Suprem pentru tiin i
Dezvoltare Tehnologic   al A. .M. HOT TE:

1. Pentru contribu ii însemnate în vederea populariz rii realiz rilor tiin ifice ale
savan ilor i institutelor academice în anul 2008, i implement rii prevederilor ,,Codului
cu privire la tiin i inovare al Republicii Moldova”, Acordului de parteneriat între
Guvern i Academia de tiin e a Moldovei se confer  Diploma de Merit a A. .M. i un
premiu b nesc în valoare de 2000 (dou  mii) de lei fiecare urm torilor jurnali ti:

1.1. Dnei Ludmila Barb , ef  a Departamentului „TV Moldova Interna ional”,
Compania Public   „Teleradio-Moldova”;

1.2. Dnei Elena Cecan, redactor al Revistei de tiin i inovare Perpetuum
mobile, Compania Public  “Tele-Radio Moldova”;

1.3. Dlui Nicolae Becciu, reporter al Companiei Publice “Tele-Radio Moldova”;
1.4. Dnei Silvia Hodorogea-Dorogan, reporter special al Companiei Publice

“Tele-Radio Moldova”;
1.5. Dlui Stanislav Vîjga, reporter al Canalului de televiziune NIT;
1.6. Dlui Nicolae Roibu, reporter al revistei „Timpul”.

2.  Achitarea premiilor se va efectua din contul mijloacelor bugetare ale A. .M.,
aprobate pentru anul 2008, prev zute în aceste scopuri.

3. În anul 2008 s-au eviden iat i al i opt jurnali ti prin rezultate remarcabile
privind reflectarea în mass-media a realiz rilor din domeniul tiin ei i inov rii,
prezentarea operativ  a acestor materiale, c rora, de asemenea, li se confer  Diploma de
Merit a A. .M. i cîte un premiu b nesc în valoare de 2000 (dou  mii) de lei:

3.1. Dnei Svetlana Seliucov, redactor-prezentator al emisiunii s pt mînale
„ACADEMIA RADIO” i emisiunii de inventic  „Evrica”, Compania Public  “Tele-
Radio Moldova”;
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3.2. Dlui Vasile Ernu, regizor al Revistei de tiin i inovare Perpetuum mobile,
Compania Public  “Tele-Radio Moldova”;
3.3. Dnei Irina Pivovarova, reporter al Companiei de televiziune „Mir”;
3.4. Dlui Boris Parii, redactor- ef adjunct al revistei „Fin-Consultant” SRL;
3.5. Dnei Valentina Malikova, jurnalist  la ziarul „Vremea”;
3.6. Dnei Daniela  Morari-Gon a, reporter al Agen iei „Moldpres”;
3.7. Dlui Nichita Liubimov, reporter al Agen iei de tiri „Novosti-Moldova”;
3.8. Dnei Alina Stratu, reporter al Agen iei „Basa-press”.
4. Achitarea premiilor se va efectua din contul mijloacelor speciale - sponsorizarea
Agen iei de Stat pentru Protec ia Intelectual .
5. Pentru aportul considerabil la implementarea realiz rilor tiin ifice în practic ,
reflectarea în mass-media a activit ii Parcului tiin ifico-tehnologic „Academica”
i a reziden ilor acestuia, dnei Ecaterina Banaru, reporter al revistei economice

“Business Class”, i se confer  Diploma de Merit a A. .M. i un premiul b nesc în
valoare de 2000 (dou ) mii de lei din partea Agen iei pentru Inovare i Transfer
Tehnologic a A. .M.

Pre edinte al A. .M.
academician Gh. DUCA
Secretar tiin ific
general al A. .M.
doctor habilitat I. GUCEAC


