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 2012: DISTINCŢII PENTRU 
ŞTIINŢĂ ŞI INOVARE

Cele mai valoroase realizări ale savanţilor din 
2012, au fost puse în evidenţă şi premiate în ziua 
de 25 decembrie 2012, în cadrul şedinţei festive 
a Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare 
Tehnologică.  

Şedinţa a început cu înmânarea de certifi cate 
noilor membri ai AŞM – 10 membri titulari şi 11 
membri corespondenţi – distinşi cercetători în di-
ferite domenii ale ştiinţei. Corpul academic numără 
astfel la ora actuală 55 de membri titulari şi 44 de 
membri corespondenţi

Certifi catele au fost înmânate de către prim-mi-
nistrul Vlad Filat. În discursul său de salut către co-
munitatea ştiinţifi că, el a menţionat că ţara dispune de 
o capacitate intelectuală sufi cientă pentru a progresa 
şi că-i nevoie de solidaritate, organizare şi conlucrare 
în acest scop, iar cuvântul „împreună” este motoul 
care mişcă modernitatea. „Lumea actuală, care se ba-
zează pe cunoaştere, oferă mari provocări, dar şi mari 
perspective, a spus premierul. Sarcina întregii soci-
etăţi este de a privi lucrurile dincolo de ziua de azi, 
adică trebuie să avem o viziune. N-o să reuşim să de-
venim parte a sistemului european pe bucăţi, trebuie 
să fi m euroconformi în totalitate, să fi m nu doar con-
sumatori, ci şi contribuabili.” Prim-ministrul a mul-
ţumit pentru efortul şi responsabilitatea exemplară de 
care a dat dovadă comunitatea ştiinţifi că autohtonă în 
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„Savantul anului 2012”, acad. Teodor FURDUI

parcursul său european, asociindu-se, acum un an, la 
Programul Cadru 7 al Uniunii Europene, şi a accen-
tuat că educaţia rămâne o prioritate a Guvernului.   

Vlad Filat a înmânat fi zicianului Anatol Sido-
renco, noul membru corespondent al AŞM, Ordi-
nul pentru inventică şi Medalia de Aur a Uniunii 
Europene.

Festivitatea a continuat cu decernarea premiilor 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Premiul „Savan-
tul anului 2012” i-a fost acordat academicianului 
Teodor Furdui – pentru ciclul de lucrări în dome-
niul sanocreatologiei şi doctorului habilitat în medi-
cină Gheorghe Ciobanu – pentru ciclul de lucrări 
despre urgenţe medico-chirurgicale şi impactul lor 
asupra sănătăţii pacienţilor.

De nominalizarea „Tânărul savant al anului 
2012” s-a învrednicit dr. Veaceslav Boldescu – 
pentru ciclul de lucrări „Noi compuşi cu proprietăţi 
antimicobacteriene”.
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Pentru realizări ştiinţifi ce valo-
roase, obţinute în anul 2012, Premiul 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei a 
fost acordat:  

dr. hab. Ion Mereuţă – pentru cic-
lul de lucrări în domeniul oncologiei;  

acad. Boris Gaina – pentru ciclul 
de lucrări în domeniul oenologiei;  

dr. hab. Andrei Palii – pentru cic-
lul de lucrări în domeniul fi zicii;  

dr. hab. Victor Şeremet – pentru 
cic lul de lucrări în domeniul matema-
ticii;  

m. c. Demir Dragnev – pentru cic-
lul de lucrări în domeniul istoriei.

Laureaţi ai Premiului AŞM pen-
tru cele mai valoroase realizări ştiinţifi -
ce ale tinerilor cercetători au devenit: 

dr. Alexandru Movilă – pentru 
cic lul de lucrări în domeniul zoologiei;  

dr. Marcel Chistruga – pentru ciclul de lucrări 
în domeniul economiei;  

dr. Lilia Ghiţiu – pentru ciclul de lucrări în do-
meniul managementului;  

dr. Sergiu Bacalov – pentru ciclul de lucrări în 
domeniul istoriei;  

dr. Nina Corcinschi – pentru ciclul de lucrări în 
domeniul criticii literare.

Premiile au fost înmânate de către preşedintele 
Comisiei parlamentare de profi l, dl Chiril Lucin-
schi. Legislatorul a mulţumit pentru posibilitatea de 
a participa la acest eveniment festiv, dorind tuturor 
Crăciun fericit! şi La mulţi ani!

„Tânărul savant al anului 2012” dr. Veaceslav BOLDESCU 

„Savantul anului 2012”, dr. hab. Gheorghe CIOBANU

În acelaşi cadru festiv au fost înmânate premiile 
câştigătorilor Concursului naţional „Topul inovaţi-
ilor 2012”. 

Premiul „Inovaţia anului” a fost acordat pen-
tru Proiectul Procedeu de prognozare a riscului de 
dezvoltare a cancerului glandei tiroide, conducător 
Victor Popescu. 

Câştigători ai topului au fost desemnaţi: 
Locul I – inovaţia Procedeu de purifi care a apei 

de hidrogen sulfurat şi sulfuri, conducător Tudor 
Lupaşcu; 

Locul II –  inovaţia hibridul de porumb Porum-
beni 461, conducător Vasile Pojoga; 

Locul III –  inovaţia Metoda de tratament a in-
fertilităţii peritone la tubare, conducă-
tor Viorel Nacu.

Preşedintele Academiei de Ştiinţe 
a Moldovei, acad. Gheorghe Duca, i-a 
felicitat pe câştigători pentru perfor-
manţele înregistrate, subliniind contri-
buţia savanţilor la dezvoltarea ştiinţei 
şi sporirea imaginii omului de ştiinţă 
în societate. El a reiterat că cercetătorii 
susţin integ rarea europeană şi că acest 
proces implică o schimbare de aborda-
re pentru a fi  mai efi cient. 
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