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Cu privire la decernarea Premiului „Pârghia lui Arhimede” 
unui grup de jurnalişti pentru activitatea de creaŃie  
în promovarea ştiinŃei şi inovării în 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, prevederile 
Regulamentului cu privire la decernarea Premiului „Pârghia lui Arhimede” şi cu propunerea 
Comisiei pentru evaluarea dosarelor înaintate la concursul pentru decernarea Premiului 
„Pârghia lui Arhimede”, Consiliul Suprem pentru ŞtiinŃă şi Dezvoltare Tehnologică  al 
AŞM   H O T Ă R Ă  Ş T E: 

 1. Pentru contribuŃii deosebite în vederea popularizării realizărilor ştiinŃifice ale 
savanŃilor şi instituŃiilor academice în anul 2010, implementării celor mai importante 
rezultate din sfera ştiinŃei şi inovării, prevederilor Acordului de parteneriat între Guvern şi 
Academia de ŞtiinŃe a Moldovei, Consiliul Suprem pentru ŞtiinŃă şi Dezvoltare Tehnologică 
al AŞM decernează Diploma de laureat al Premiului „Pârghia lui Arhimede” şi acordă cîte 
un premiu bănesc în valoare de 2000 (două mii) de lei următorilor jurnalişti:  

• Viorel Mihail , redactor-şef al revistei „Săptămîna”, şi Olga Alerguş, 
corespondent al aceleiaşi reviste; 

• Ludmila Barb ă, autor şi producător al proiectului TV „Vectorul   european”; 
• Nicolae Becciu, reporter la Compania Publică “TeleRadio – Moldova”; 
• Nicolae Dabija, redactor-şef al săptămînalului „Literatura şi Arta”; 
• Lumini Ńa Dumbrăveanu, jurnalistă; 
• Echipa de creaŃie a Revistei de ştiin Ńă şi inovare „Perpetuum mobile” , 

Compania Publică “TeleRadio – Moldova”, redactor - Elena Cecan, regizor - 
Vasile Ernu;  

• Iulia Feodorova, moderatoare a emisiunii „Прямой разговор”, Jurnal TV; 
• Mihail Fusu, realizator al emisiunii „RePublika”, Publika TV; 
• Silvia Hodorogea-Dorogan, reporter special la Compania Publică „Teleradio – 

Moldova”; 
• Ion Prisăcaru, redactor-şef al publicaŃiei periodice Revista „Fin-Consultant”; 
• Svetlana Seliucova, redactor prezentator al emisiunii de ştiinŃă „Academia 

Radio”, IPNA Compania Publică “TeleRadio – Moldova”; 
• Constantin Tănase, director  al cotidianului naŃional „Timpul”. 



 

  

1.1. Achitarea premiilor se va efectua din Fondul de rezervă al CSŞDT pentru anul 
2010, prevăzut în aceste scopuri, precum şi din alte surse în conformitate cu legislaŃia în 
vigoare. 

2. AgenŃia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova acordă cîte 
un premiu bănesc în valoare de 2000 (două mii) de lei următorilor jurnalişti: 

• Eugenia Tofan, cercetător ştiinŃific la SecŃia de ŞtiinŃe ale Naturii şi VieŃii a 
AŞM; 

• Eleonora Kulak, reporter la Compania Publică “TeleRadio – Moldova”,  
departamentul „ActualităŃi”; 

• Nichita Liubimov , corespondent al AgenŃiei informaŃionale „Новости 
Молдовы”; 

• Daniela Moraru, reporter la AgenŃia InformaŃională de Stat „Moldpres”; 
• Tatiana Rotaru, cercetător ştiinŃific la SecŃia de ŞtiinŃe Exacte şi Economice a 

AŞM. 
 
          2.1. Achitarea premiilor se va efectua din contul AgenŃiei de Stat pentru Proprietatea 
Intelectuală a Republicii Moldova. 
 
         3. AgenŃia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic a AŞM acordă cîte un premiu bănesc 
în mărime de 2000 (două mii) de lei jurnaliştilor: 

• Igor Fomin, corespondent al revistei „Экономическое Обозрение”; 
• Efim Josanu, jurnalist, postul de radio „Vocea Basarabiei”. 

 
         3.1. Achitarea premiului se va efectua din contul AgenŃiei pentru Inovare şi Transfer 
Tehnologic a AŞM. 
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