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 mun. Chişinău  

 

Cu privire la decernarea Premiilor Academiei                                                        
de ŞtiinŃe a Moldovei pentru realizări ştiinŃifice  
valoroase pe 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 „Cu privire la stabilirea mărimii 
premiilor pentru anul 2010” şi prevederile Regulamentului cu privire la decernarea Premiului 
AŞM pentru realizări ştiinŃifice valoroase, Consiliul Suprem pentru ŞtiinŃă şi Dezvoltare 
Tehnologică al Academiei de ŞtiinŃe a Moldovei  H O T  Ă  R  Ă  Ş  T  E :  

1. Se decernează Premiile Academiei de ŞtiinŃe a Moldovei pentru realizări ştiinŃifice  
valoroase pe anul 2010 următorilor laureaŃi: 

SecŃia de ŞtiinŃe ale Naturii şi VieŃii 
I. ŞtiinŃe medicale: 
1.1. Victor GHICAVÎI, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, şeful Catedrei 

Farmacologie şi farmacologie clinică, USMF „N.TestemiŃanu”, pentru monografia 
„Farmacologie” (V.Ghicavîi, N.Bacinschi, Gh.Guşuilă, ediŃia II, revizuită şi completată). 

  
II. ŞtiinŃe agricole: 
1.2. Valerian CERBARI, doctor habilitat în agricultură, profesor universitar, şeful 

Laboratorului Pedologie al Institutului de Pedologie, Agrochimie şi ProtecŃie a Solului 
„N.Dimo”, şi Tamara LEAH , doctor în agricultură, conferenŃiar cercetător, vicedirector 
ştiinŃific al Institutului de Pedologie, Agrochimie şi ProtecŃie a Solului „N.Dimo”, pentru ciclul 
de lucrări „Monitoring-ul calităŃii solurilor Republicii Moldova”. 

 
SecŃia de ŞtiinŃe Exacte şi Economice   

 

I. ŞtiinŃe fizice şi inginereşti 
1.3. Andrei PALII , doctor habilitat în ştiinŃe fizico-matematice, cercetător ştiinŃific 

principal la Institutul de Fizică Aplicată al AŞM, pentru ciclul de lucrări „Elaborarea noilor 
metode teoretice de cercetare a magneŃilor monomoleculari şi a sistemelor polinucleare de 
valenŃă mixtă”. 

II. ŞtiinŃe matematice şi economice  
1.4. Victor ŞEREMET , doctor habilitat în ştiinŃe fizico-matematice, conferenŃiar 

universitar la Catedra ÎmbunătăŃiri funciare şi hidrotehnică, Universitatea Agrară de Stat din 
Moldova,  pentru ciclul de lucrări „Metoda convoluŃiilor ΘG în construirea funcŃiilor GREEN”.  



  

SecŃia de ŞtiinŃe Socio-Umaniste 

 1.5. Zinaida ŞOFRANSKY , doctor habilitat în istorie, şef de secŃie la Institutul 
Patrimoniului Cultural al AŞM, pentru lucrările „ColoranŃi şi aditivi de provenienŃă animală” şi 
„Mile ştii Mari. O istorie rescrisă” (coautor);   
 Liliana CONDRATICOVA , doctor în studiul artelor, cercetător ştiinŃific superior la 
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM, pentru  lucrarea „Arta bijuteriilor din Moldova”. 
 
 2. SavanŃii - laureaŃi ai concursului vor fi menŃionaŃi cu Diplome de Laureat al Premiului 
Academiei de ŞtiinŃe a Moldovei şi premii băneşti în mărime de 20000 (douăzeci mii) de lei la 
şedinŃa festivă a CSŞDT al AŞM.  
 În cazul în care la o nominalizare au fost desemnaŃi mai mulŃi laureaŃi, suma premiului 
bănesc se împarte proporŃional.   
 
 
 
 

Preşedinte al AŞM 
academician        Gh. DUCA 

 
Secretar ştiin Ńific  
general al AŞM                                                             
doctor habilitat        I. GUCEAC 


