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Cu privire la rezultatele Concursului naŃional de 
susŃinere a ştiinŃei şi inovării în Republica Moldova  
Savantul anului 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 „Cu privire la stabilirea mărimii 
premiilor pentru anul 2010” şi prevederile Regulamentului cu privire la Concursul naŃional de 
susŃinere a ştiinŃei şi inovării „Savantul anului” şi „Tînărul savant al anului”, precum şi în baza 
rezultatelor desemnării prin vot deschis a laureaŃilor concursului de către membrii CSŞDT al 
AŞM, Consiliul Suprem pentru ŞtiinŃă şi Dezvoltare Tehnologică  H O T Ă R Ă Ş T E: 

1. Se desemnează laureaŃi ai Concursului naŃional de susŃinere a ştiinŃei şi inovării în Republica 
Moldova  Savantul anului 2010 următorii savanŃi: 

1.1. La nominalizarea „Savantul anului”: 

-  Academicianul Andrei Eşanu, doctor habilitat în istorie, profesor cercetător, şef de secŃie 
„Istoria Universală” la  Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM; 

-   Academicianul Mihai Cimpoi, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, 
cercetător ştiinŃific principal la  Institutul de Filologie al AŞM. 

1.2. La nominalizarea „Tînărul savant al anului”:  

- Dorin Lozovanu, doctor în geografie, cercetător ştiinŃific superior la Muzeul de Etnografie 
şi Istorie Naturală a Moldovei; 

- Ion Xenofontov, doctor în istorie, secretar ştiinŃific la InstituŃia Publică „Enciclopedia 
Moldovei”. 

2. SavanŃii – laureaŃi ai concursului vor fi menŃionaŃi cu Diplome şi premii băneşti în valoare 
de 50000 (cincizeci mii) de lei pentru nominalizarea „Savantul anului” şi 20000 (douăzeci mii) de 
lei pentru nominalizarea „Tînărul savant al anului” din mijloacele bugetare, prevăzute în Fondul 
de rezervă al CSŞDT, în conformitate cu  hotărîrea CSŞDT al AŞM nr. 199 din 15.11.2010 „Cu 
privire la stabilirea mărimii premiilor pentru anul 2010”. 

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