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Cu privire la recomandarea dr. hab., prof. univ. Ion Bahnarel,  

prim-vicedirector general al CNSP, şi  a dr. hab., conf. cercet.  

Liuba Coreţchi, şef al laboratorului Igiena Radiaţiilor al CNSP,  

pentru participare la concursul pentru decernarea  

Premiului Naţional 

 
 Academia de Ştiinţe a Moldovei a examinat dosarul dr. hab., prof. univ. Ion Bahnarel, prim-

vicedirector general al al CNSP, şi  a dr. hab., conf. cercet. Liuba Coreţchi, şef al laboratorului Igiena 

Radiaţiilor al CNSP, şi constată că actele prezentate corespund cerinţelor Comisiei pentru decernarea 

Premiului Naţional, create prin Hotărârea Guvernului nr. 399 din 12 iunie 2012 (Monitor Oficial al 

Republicii Moldova, 2012, nr.120-125, art.441), cu modificările şi completările ulterioare, publicate 

în Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 04 iulie 2014, nr.174-177, art.539.  

 Activitatea ştiinţifică a candidaţilor este axată pe elucidarea problemelor ce ţin de  

radioprotecţia populaţiei şi securitatea nucleară. Contribuţia ştiinţifică a candidaţilor constă în 

studierea efectelor medico-biologice ale radiaţiilor ionizante, inclusiv elaborarea metodelor noi de 

corecţie a răspunsului imun şi reparaţie a afecţiunilor ADN, induse de către radiaţiile ionizante, la 

persoane expuse factorului în cauză. În premieră, autorii au elaborat tehnici de bioremediere a 

componentelor mediului ambiant radiocontaminate. 

Rezultatele ştiinţifice ale autorilor sunt reflectate în circa 550 lucrări ştiinţifice, inclusiv  

30 monografii şi ghiduri; 12 manuale şi îndrumări metodico-didactice; 4 capitole în monografii, 

inclusiv 1 în culegere peste hotare; 5 articole în reviste cu impact factor, 20 brevete de invenţie, 

pentru care au fost obţinute numeroase diplome, medalii de aur şi de argint. Autorii au participat la 

multiple reuniuni de nivel european cu diverse rapoarte ce ţin de sănătatea publică. 

Dl Ion Bahnarel cu echipa este fondatorul şcolii ştiinţifice în domeniul igienei radiaţiilor: a 

pregătit 10 doctori în ştiinţe şi 1 doctor habilitat. Este incontestabil meritul Dumnealui în organizarea 

sistemului de ocrotire a sănătăţii şi în managementul ştiinţei medicale. Fiind şef de catedră a USMF 

„Nicolae Testemițanu” şi ex-viceministru al sănătăţii, a adus o contribuţie incontestabilă la formarea 

şi consolidarea în ansamblu a sistemului de sănătate.  

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

Tehnologică al Academiei de Ştiinţă a Moldovei  HOTĂRĂŞTE:  

 Se recomandă dr. hab., prof. univ. Ion Bahnarel, prim-vicedirector general al CNSP, şi  dr. 

hab., conf. cercet. Liuba Coreţchi, şef al laboratorului Igiena Radiaţiilor al CNSP,  pentru participare 

la concursul pentru decernarea Premiului Naţional în domeniul ştiinţei. 

 

Preşedinte, 

academician                                  Gheorghe DUCA 

Secretar ştiinţific  

general interimar, 

doctor habilitat         Aurelia HANGANU  


