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Cu privire la decernarea Premiilor Academiei                                                                    
de ŞtiinŃe a Moldovei pentru realizări ştiinŃifice  
ale tinerilor cercetători pe anul 2010 

În conformitate cu art. 86, lit. r) al Codului cu privire la ştiinŃă şi inovare al 
Republicii Moldova, hotărîrea CSŞDT al AŞM nr. 199 din 15.11.2010 şi prevederile 
Regulamentului  cu privire la decernarea Premiului AŞM pentru realizări ştiinŃifice ale 
tinerilor cercetători, Consiliul Suprem pentru ŞtiinŃă şi Dezvoltare Tehnologică al 
Academiei de ŞtiinŃe a Moldovei  HOT ĂRĂŞTE:  

1. Se decernează Premiile Academiei de ŞtiinŃe a Moldovei pentru realizări 
ştiinŃifice ale tinerilor cercetători pe anul 2010 următorilor laureaŃi: 

SecŃia de Ştiin Ńe ale Naturii şi VieŃii    
I.  Ştiin Ńe medicale: 
1.1. Octavian Diug, doctor în farmacie, cercetător ştiinŃific la Universitatea de 

Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae TestemiŃanu”,  pentru monografia „Specia 
Chelidonium Majus L. – sursă de noi forme farmaceutice”  (coautor). 

 
II.  Ştiin Ńe agricole: 
1.2. Serghei Cernîşev, cercetător ştiinŃific la Institutul ŞtiinŃifico-Practic de 

Horticultură şi Tehnologii Alimentare, pentru ciclul de lucrări „Dezvoltarea tehnologiilor 
neconvenŃionale de prelucrare a tomatelor”. 

 
III.  Ştiin Ńe biologice, chimice şi ecologice: 
1.3. Silvia Melnic, doctor în chimie, cercetător ştiinŃific stagiar la  Institutul de 

Chimie al AŞM, pentru ciclul de lucrări „Sinteza şi studiul carbohidraŃilor polinucleari ai 
metalelor de tip3d/4f ca precursori pentru materiale polifuncŃionale”. 

 
SecŃia de Ştiin Ńe Exacte şi Economice   

I.  Ştiin Ńe fizice şi inginereşti 
1.4. Andrei Hvorostuhin , cercetător ştiinŃific stagiar la Institutul de Fizică 

Aplicată al AŞM , pentru lucrarea „CoeficienŃii de viscozitate pentru fazele de hadroni şi 
quarc-gluoni”  şi Denis Nica, doctor în ştiinŃe  fizico-matematice,  şef de laborator la 
Universitatea de Stat din Moldova,  pentru ciclul de lucrări  „Conductibilitatea termică 
fononică neobişnuită a straturilor de grafen”. 
 



II.  Ştiin Ńe Matematice şi Economice  
1.5.   Artiom Alhazov, doctor în informatică, cercetător ştiinŃific la Institutul de 

Matematică şi Informatică al AŞM, pentru ciclul de lucrări „Modele biologice de calcul: 
universalitate, complexitate şi proprietăŃi”.  

SecŃia de Ştiin Ńe Socio – Umaniste 

1.6. Nina Corcinschi, doctor în filologie, director al Centrului „Literatură şi 
Folclor” la Institutul de Filologie al AŞM, pentru lucrarea „Proza basarabeană din sec. al 
XX- lea. Text. Context. Intertext”.   

2. SavanŃii - laureaŃi ai concursului vor fi menŃionaŃi cu Diplome de Laureat al 
Premiului Academiei de ŞtiinŃe a Moldovei şi premii băneşti în valoare de 10000 (zece 
mii) de lei la şedinŃa festivă a CSŞDT al AŞM. 

În cazul în care la o nominalizare au fost desemnaŃi mai mulŃi laureaŃi, suma 
premiului bănesc se împarte proporŃional.  

 

Preşedinte al AŞM 
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