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Cu privire la recomandarea colectivului de autori 

(acad. Ion Toderaș, dr., prof. Andrei Munteanu, 

dr. hab., prof. Tudor Cozari, dr. hab. prof. Marin 

Usatâi, dr. Gheorghe Prini), pentru participare la 

concursul pentru decernarea Premiului Naţional  

Academia de Ştiinţe a Moldovei a examinat dosarul membrilor colectivului de autori (acad. 

Toderaș Ion, dr., prof. Munteanu Andrei, dr. hab. prof. Cozari Tudor, dr. hab., prof. Usatâi Marin,  

dr. Prini Gheorghe) şi constată că actele prezentate corespund cerinţelor Comisiei pentru decernarea 

Premiului Naţional, create prin Hotărîrea Guvernului nr. 1122 din 8 iulie 2013.  

     Activitatea ştiinţifică a membrilor colectivului de autori (acad. Toderaș Ion, dr., prof. 

Munteanu Andrei, dr. hab., prof. Cozari Tudor, dr. hab., prof. Usatâi Marin, dr. Prini Gheorghe), 

colaboratori ai AŞM, este orientată spre inventarierea faunei și descrierea principalelor grupe de 

animale în scopul conservării biodiversității lor. Contribuţia membrilor colectivului de autori (acad. 

Toderaş Ion, dr., prof. Munteanu Andrei, dr. hab., prof. Cozari Tudor, dr. hab., prof. Usatâi Marin, dr. 

Prini Gheorghe), constă în pregătirea și editarea colecției de licrări științifice ”Diversitatea, 

protecția și valorificarea lumii animale”, care include 4 volume din seria „Lumea animală”, 

”Atlasul zoologic” și ”Cartea pescarului”. 

Competitorii au publicat colecţia de carte „Lumea animală a Moldovei”, ce include  

4 volume: Vol. 1. Nevertebrate; Vol. 2. Peşti. Amfibieni. Reptile; Vol. 3. Păsări; Vol. 4. Mamifere, 

care au un rol important în natură şi în viaţa omului, contribuind la menţinerea echilibrului ecologic în 

ecosistemele acvatice şi terestre.  

Lucrarea ”Atlasul zoologic” conţine aproximativ 600 de specii de nevertebrate și vertebrate 

ilustrate cu peste 1300 de imagini originale, realizate în diverse zone biogeografice.  În ”Cartea 

pescarului” sunt succint prezentate bazinele piscicole naturale din Republica Moldova; descrise 

speciile de pești caracteristice bazinelor piscicole naturale; evidențiate grupele ecologice de pești şi  

prezentată lista speciilor de pești din bazinele acvatice piscicole ale republicii. 

Membrii colectivului de autori (acad. Toderaş Ion, dr., prof. Munteanu Andrei, dr. hab., prof. 

Cozari Tudor, dr. hab., prof. Usatâi Marin, dr. Prini Gheorghe) sunt cunoscuți ca savanți notorii de 

valoare în Republica Moldova şi peste hotare.  

Luând în considerare cele expuse mai sus, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare 

Tehnologică al Academiei de Ştiinţă a Moldovei  HOTĂRĂŞTE :  

Se recomandă membrii colectivului de autori (acad. Toderaş Ion, dr., prof. Munteanu Andrei, 

dr. hab., prof. Cozari Tudor, dr. hab., prof. Usatâi Marin, dr. Prini Gheorghe), colaboratori ai AŞM, 

pentru participare la concursul pentru decernarea Premiului Naţional în domeniul ştiinţei.  

 

Preşedinte,  

Academician         Gheorghe DUCA  

Prim-vicepreşedinte,  

Academician               Ion TIGHINEANU 


