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Universitatea Agrară de Stat din Moldova 
i-a conferit titlul de Doctor Honoris Causa 
academicianului Simion Toma, academician 
coordonator al Secţiei de ştiinţe agricole al A.Ş.M.  
Absolvent al acestei instituţii de învăţământ superior 
în 1959, pe atunci Institutul Agricol din Chişinău, 
la specialitatea agronomie, savantul a fost distins 
cu acest titlu onorifi c pentru realizări remarcabile 
obţinute în ştiinţa agricolă. Academicianul Simion 
Toma este fondatorul şcolii ştiinţifi ce în domeniul 
microelementelor în sol, plante, ceea ce a şi permis 
elaborarea cartogramelor conţinutului diferitor fracţii 
(totale, mobile, hidrosolubile) în solurile Moldovei. 
Este autor a peste 700 de lucrări ştiinţifi ce, inclusiv 
49 brevete şi patente de invenţii; 10 monografi i, cărţi 
şi broşuri; a pregătit 34 doctori şi doctori habilitaţi 
în ştiinţe biologice şi agricole.

 Noi Doctori Honoris Causa

DOCTOR HONORIS CAUSA AL UNIVERSITĂŢII AGRARE 
DE STAT DIN MOLDOVA  

DOCTORI HONORIS CAUSA AI UNIVERSITĂŢII DE STAT 
DIN TIRASPOL

Acad. VALERIU CANŢER Acad. MIHAI CIMPOI
Fizician, domeniul 

ştiinţifi c: fi zica stării 
condensate şi ingineria 
electronică. 

Doctor habilitat în 
ştiinţe fi zico-matematice 
(1990), profesor univer-
sitar (1997). Membru 
corespondent (1995) şi 
membru titular (2000) 
al Academiei de Ştiinţe 
a Moldovei. Academi-

cian coordonator  al Secţiei de Ştiinţe Fizice şi 
Inginereşti a A.Ş.M. (din 2004).

Aria investigaţiilor este extinsă atât după gama 
de fenomene fi zice abordate (tranziţii de fază elec-
tronice, structură electronică şi cvasiparticule, 
fenomene de transport şi tunelare, efecte de cuan-
tifi care şi de interfaţă etc.), precum şi după spec-
trul de  materiale şi sisteme ale stării condensate. A 
dezvoltat direcţia ştiinţifi că „Fizica proceselor elec-
tronice în materiale şi nanostructuri cu anizotropie 
a caracteristicilor cvasiparticulelor”. Cercetările 
sale deschid posibilităţi noi în electronica micro-
dispozitivelor prin ingineria de anizotropie, de-
fecte şi interfaţare. Este autor a peste 350 de lucrări 
ştiinţifi ce, inclusiv 7 monografi i, 4 manuale univer-
sitare. Autor a 12 brevete de invenţie. 

La 27 noiembrie 2007 i-a fost conferit titlul de 
Doctor Honoris Causa al Universităţii de Stat din 
Tiraspol cu sediul la Chişinău.

Critic şi istoric lite-
rar, domeniul ştiinţifi c: 
literatura română, 
fi losofi a culturii. Doc-
tor habilitat în fi lologie 
(1998). Membru titular 
al Academiei de Ştiinţe 
a Moldovei (1992). Din 
septembrie 1991 este 
preşedinte al Uniunii 
Scriitorilor din Moldova şi 

şef al direcţiei de literatură română veche şi modernă 
a Institutului de Literatură şi Folclor (actualmente In-
stitutul de Filologie).

A realizat cercetări valoroase în domeniul studiu-
lui comparat al literaturii române  (în raport cu cea 
universală); cercetarea monografi că a marilor clasici 
(Eminescu, Blaga, Bacovia, Duiliu Zamfi rescu) şi a 
relaţiilor interculturale în spiritul integrării europene 
şi mondiale. Este autor a peste 40 de cărţi şi a 2 000 
de articole, cronici literare, recenzii. Multe din aceste 
lucrări sunt inserate în volumele: Narcis şi Hyperi-
on; Spre un nou Eminescu, dialoguri cu eminescologi şi 
traducători din întreaga lume; O istorie deschisă a litera-
turii române din Basarabia;  La Pomme d’ or; Brâncuşi, 
poet al ne-sfârşirii; Critice, vol. 1–5; Bacovia; Grigore 
Vieru, poet al arhetipurilor  ş.a. 

La 20 noiembrie 2007 i-a fost conferit titlul de Doc-
tor Honoris Causa al Universităţii de Stat din Tiraspol cu 
sediul la Chişinău.

Acad. SIMION TOMA


