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Cu privire la decernarea Premiilor
Academiei de tiin e a Moldovei
pentru lucr rile tiin ifice ale
tinerilor cercet tori pentru anul 2008

În conformitate cu art. 86, lit. r) i art. 125, alin. (7), (8) ale Codului cu privire la
tiin i inovare al Republicii Moldova, Consiliul Suprem pentru tiin i Dezvoltare

Tehnologic  al Academiei de tiin e a Moldovei HOT TE:
1. Se decerneaz  Premiile Academiei de tiin e a Moldovei pentru lucr rile

tiin ifice pe anul 2008 urm torilor laurea i:

Sec ia de tiin e Biologice, Chimice i Ecologice
1.1. Bunescu Andrei, cercet tor tiin ific la Universitatea de Stat din Moldova,

pentru ciclul de lucr ri tiin ifice „Foto i biodegradarea în sistem combinat al
poluan ilor organici persisten i: deriva ii benzotiazolului”.

Sec ia de tiin e Fizice i Inginere ti
1.2. Ciobanu Nelu, cercet tor tiin ific la Institutul de Fizic  Aplicat  al A. .M.,

pentru ciclul de lucr ri tiin ifice privind studierea fenomenelor de amestecare i
separare a dou  subsisteme ce interac ioneaz  între ele (cunoscute în literatur  sub
no iunea de entanglement i desentanglement).

Sec ia de tiin e Umanistice i Arte

1.3. Dandi  Nicolae, lector universitar, Universitatea de Stat „B.P. Ha deu” din
Cahul, pentru monografia „Extinderea i politica de vecin tate a Uniunii Europene”.

Sec ia de tiin e Agricole
1.4. Chisili Serghei, doctor în economie, cercet tor tiin ific superior la Institutul de

Pomicultur , pentru monografia „ ”.



2. Savan ii - laurea i ai concursului:

2.1. Vor fi men iona i la sesiunea Asambleei A. .M cu diplome de Laureat al
Premiului Academiei de tiin e a Moldovei i cîte un premiu b nesc pentru fiecare lucrare
tiin ific , în valoare de 5000 (cinci mii) de lei, din mijloacele bugetare ale Consiliului

Suprem pentru tiin i Dezvoltare Tehnologic  al A. .M.

Pre edinte al A. .M.
academician Gh. DUCA

Secretar tiin ific
general al A. .M.
doctor habilitat I. GUCEAC


