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Acad. Andrei EŞANU, consultant ştiinţifi c
 la Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM 

Premiul i-a fost acordat pentru monografi ile 
Mănăstirea Voroneţ. Istorie – Cultură – 
Spiritualitate,  Chişinău, Editura Pontos, 2010;  
Moştenirea culturală a Cantemireştilor, Chişinău, 
Editura Pontos, 2010; Neamul Cantemireştilor 
(bibliografi e). Chişinău, Editura Pontos, 2010. 

În 2010 a publicat un şir de articole în culegeri 
şi reviste internaţionale şi naţionale. 

Acad. Mihai CIMPOI, cercetător ştiinţifi c 
principal la Institutul de Filologie al AŞM 
Premiul i-a fost acordat pentru monografi ile O 

istorie deschisă a literaturii române din Basarabia, 
Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, Bucureşti; 
Vasile Cârlova – poetul „Sufl etului mâhnit", 
Biblioteca Târgovişte, Cartdidact, Chişinău, 2010. 

În 2010  a mai publicat 40 de articole şi studii 
în domeniu.  

CONCURS NAŢIONAL DE SUSŢINERE A ŞTIINŢEI   

Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al A.Ş.M., în şedinţa din 20 de-
cembrie, a desemnat învingătorii Concursului Naţional de Susţinere a Ştiinţei Savantul anu-
lui 2010, cea de-a doua nominalizare fi ind Tânărul savant al anului 2010.  Organizat pentru a şap-
tea oară , concursul îşi propune să stimuleze cercetarea de calitate, să sensibilizeze societatea în ideea 
valorifi cării patrimoniului ştiinţifi c de care benefi ciază, dar şi să atragă investitori în sfera cercetare-
inovare.

Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al A.Ş.M a mai decis acordarea premiilor 
pentru realizări ştiinţifi ce de valoare.  

Savantul anului  2010 

Tânărul savant al anului 2010

Dr. Dorin LOZOVANU, cercetător ştiinţifi c 
superior la Muzeul Naţional de Etnografi e şi 

Istorie Naturală din Moldova 
Premiul i-a fost acordat pentru monografi a 

Conştiinţa etnică a populaţiei din Republica 
Moldova, Editura Academiei de Ştiinţe din Austria, 
Viena, 2010.

Dr. Ion XENOFONTOV, secretar ştiinţifi c la 
Instituţia Publică „Enciclopedia Moldovei” 

Premiul i-a fost acordat pentru monografi a 
Războiul din Afganistan (1979-1989), Iaşi, Editura 
Lumen, 2010.

Premiul special   pentru  anul 2010, instituit de către Fundaţia Edelweiss, i-a fost acordat 
acad. Teodor FURDUI, prim-vicepreşedinte al AŞM,  pentru elaborarea unei teorii noi privind alimentaţia 
sanocreatologică.  

Savantul anului
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Ştiinţe medicale
Victor GHICAVÎI, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, şeful Catedrei Farmacologie 

şi farmacologie clinică, USMF „Nicolae Testemiţanu”, pentru monografi a „Farmacologie” (V.Ghicavîi, 
N.Bacinschi, Gh.Guşuilă, ediţia II, revizuită şi completată).

 
Ştiinţe agricole
Valerian CERBARI, doctor habilitat în agricultură, profesor universitar, şeful Laboratorului Pedologie 

al Institutului de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „N.Dimo”, şi Tamara LEAH, doctor în 
agricultură, conferenţiar cercetător, vicedirector ştiinţifi c al Institutului de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie 
a Solului „N.Dimo”, pentru ciclul de lucrări „Monitoring-ul calităţii solurilor Republicii Moldova”.

Ştiinţe fi zice şi inginereşti
Andrei PALII, doctor habilitat în ştiinţe fi zico-matematice, cercetător ştiinţifi c principal la Institutul 

de Fizică Aplicată al AŞM, pentru ciclul de lucrări „Elaborarea noilor metode teoretice de cercetare a 
magneţilor monomoleculari şi a sistemelor polinucleare de valenţă mixtă”.

Ştiinţe matematice şi economice 
Victor ŞEREMET, doctor habilitat în ştiinţe fi zico-matematice, conferenţiar universitar la Catedra 

Îmbunătăţiri funciare şi hidrotehnică, Universitatea Agrară de Stat din Moldova,  pentru ciclul de lucrări 
„Metoda convoluţiilor ΘG în construirea funcţiilor GREEN”. 

Zinaida ŞOFRANSKY, doctor habilitat în istorie, şef de secţie la Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM, 
pentru lucrările „Coloranţi şi aditivi de provenienţă animală” şi „Mileştii Mari. O istorie rescrisă” (coautor);  

Liliana CONDRATICOVA, doctor în studiul artelor, cercetător ştiinţifi c superior la Institutul 
Patrimoniului Cultural al AŞM, pentru  lucrarea „Arta bijuteriilor din Moldova”.

 PREMIILE ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI PENTRU 
TINERII CERCETĂTORI

Ştiinţe medicale
Octavian Diug, doctor în farmacie, cercetător ştiinţifi c la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie 

„Nicolae Testemiţanu”, pentru monografi a „Specia Chelidonium Majus L. – sursă de noi forme farmaceutice”  
(coautor).

Ştiinţe agricole
Serghei Cernîşev, cercetător ştiinţifi c la Institutul Ştiinţifi co-Practic de Horticultură şi Tehnologii 

Alimentare, pentru ciclul de lucrări „Dezvoltarea tehnologiilor neconvenţionale de prelucrare a 
tomatelor”.

Ştiinţe biologice, chimice şi ecologice
Silvia Melnic, doctor în chimie, cercetător ştiinţifi c stagiar la  Institutul de Chimie al AŞM, pentru 

ciclul de lucrări „Sinteza şi studiul carbohidraţilor polinucleari ai metalelor de tip3d/4f ca precursori pentru 
materiale polifuncţionale”.

Ştiinţe fi zice şi inginereşti
Andrei Hvorostuhin, cercetător ştiinţifi c stagiar la Institutul de Fizică Aplicată al AŞM, pentru lucrarea 

„Coefi cienţii de viscozitate pentru fazele de hadroni şi quarc-gluoni” şi Denis Nica, doctor în ştiinţe  fi zico-
matematice, şef de laborator la Universitatea de Stat din Moldova, pentru ciclul de lucrări  „Conductibilitatea 
termică fononică neobişnuită a straturilor de grafen”.

Ştiinţe Matematice şi Economice 
 Artiom Alhazov, doctor în informatică, cercetător ştiinţifi c la Institutul de Matematică şi Informatică 

al AŞM, pentru ciclul de lucrări „Modele biologice de calcul: universalitate, complexitate şi proprietăţi”. 

Ştiinţe Socio-Umaniste
Nina Corcinschi, doctor în fi lologie, director al Centrului „Literatură şi Folclor” la Institutul de Filologie 

al AŞM, pentru lucrarea „Proza basarabeană din sec. al XX- lea. Text. Context. Intertext”.  
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