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GALA PREMIILOR ÎN ŞTIINŢĂ „SAVANTUL ANULUI – 2011”
 
În stilul bunelor tradiţii, Academia de Ştiinţe a Moldovei a încununat anul ştiinţifi c 2011 cu Gala pre-

miilor „Savantul Anului - 2011”, festivitatea constituindu-se într-un omagiu adus celor care profesează 
domeniu select al ştiinţei, generând idei, tehnologii, valori şi asigurând, astfel, progresul social şi cel isto-
ric.   

La ceremonia de înmânare a premiilor au participat personalităţi notorii din sfera ştiinţei, inovării şi 
învăţământului superior, reprezentanţi ai elitei politice, mediului de afaceri şi autorităţilor publice din ţară, 
ai corpului diplomatic acreditat la Chişinău. 

Un cuvânt de salut în cadrul evenimentului festiv a rostit preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 
acad. Gheorghe Duca. El a adresat un mesaj de felicitare premianţilor pentru aportul şi performanţele obţi-
nute, pentru creativitatea şi spiritul lor novator, salutându-i pe toţi cei care îmbină armonios demnitatea şi 
onoarea cu contribuţia personală la dezvoltare, fi ind adevăraţii slujitori ai instituţiilor ştiinţifi ce, academice, 
dovedind un interes vădit faţă de valorile fundamentale ale societăţii.

Cu cel mai prestigios premiu – „Savantul Anului 2011” – a fost desemnat remarcabilul pedolog, 
academicianul Andrei Ursu, pentru monumentala monografi e „Solurile Moldovei”, „cartea vieţii sale", 
după cum o defi neşte însuşi autorul, apărută în colecţia „Academica” la Editura Ştiinţa, precum şi pentru 
monografi ile „Pedologie aplicativă. Domenii şi metode" şi „Solurile Rezervaţiei Codrii”.  

Titlul „Tânărul savant al anului” i-a fost conferit lui Andrei Hvorostuhin, cercetător ştiinţifi c sta-
giar la Institutul de Fizică Aplicată al AŞM, pentru ciclul de lucrări „Coefi cienţii de viscozitate în materia 
gluonică pură”.

Premiul „Grigore Vieru” i-a fost acordat academicianului Mihail Dolgan, pentru contribuţii nota-
bile la exegeza creaţiei lui Grigore Vieru, precum şi pentru articolele şi studiile monografi ce valoroase în 
domeniul istoriei şi criticii literare.  

Pentru realizări de excepţie obţinute în anul 2011, Premiul special al Academiei de Ştiinţe a Moldo-
vei i-a fost decernat m.cor. Valeriu Pasat, cercetător ştiinţifi c principal la Institutul de Istorie, Stat şi Drept 
al AŞM; dr. hab. Ion Ciocanu, cercetător ştiinţifi c principal la Institutul de Filologie al AŞM; dr.hab. Anatoli 
Sidorenko, director al Institutului de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D. Ghiţu” al AŞM; dr. Vale-
riu Dulgheru, şeful Catedrei Teoria mecanismelor şi organe de maşini, Universitatea Tehnica a Moldovei.

Premiul Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru cele mai reprezentative lucrări ştiinţifi ce din 
anul 2011 s-a acordat, în domeniul ştiinţelor biologice, chimice şi ecologice dr. hab. Fliur Macaev, şeful La-
boratorului de Sinteză Organică, Institutul de Chimie al AŞM; cel al ştiinţelor  medicale – dr. hab. Constan-
tin Eţco, şeful Catedrei de Economie, management şi psihopedagogie, Universitatea de Stat de Medicină şi 
Farmacie ,,Nicolae Testemiţanu”; ştiinţelor agricole – dr. hab. Boris Boincean, şeful Catedrei de Ştiinţe ale 
naturii şi agroecologie, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi; ştiinţelor fi zice şi inginereşti – dr. 
hab. Sofi a Clochişner, şefa Laboratorului de Fizică a Compuşilor Ternari şi Multinari, Institutul de Fizică 
Aplicată al AŞM; ştiinţelor matematice şi economice – dr. hab. Gheorghe Iliadi, consultant ştiinţifi c la In-
stitutul de Economie, Finanţe şi Statistică; ştiinţelor socio-umaniste – dr. hab. Gheorghe Costache, Institutul 
de Istorie, Stat şi Drept al AŞM.

Premiul AŞM pentru realizările ştiinţifi ce ale tinerilor cercetători din anul 2011 a fost acordat lui Ni-
colae Donica, cercetător ştiinţifi c la Institutul Ştiinţifi co-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare; 
Tatiana Şuleşco, cercetător ştiinţifi c stagiar la Institutul de Zoologie al AŞM; Lilia Croitor, cercetător şti-
inţifi c la Institutul de Fizică Aplicată al AŞM; Oxana Liviţchi, cercetător ştiinţifi c superior la Institutul de 
Economie, Finanţe şi Statistică; dr. Victoria Rocaciuc, Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM.

În acelaşi cadru festiv, la Gala premiilor „Savantul anului” au fost desemnaţi şi laureaţii Concursului 
„Pârghia lui Arhimede”, pentru cea mai bună refl ectare în presă a tematicii ştiinţifi ce, fi ind premiaţi zia-
rişti şi lideri de opinie care au contribuit la promovarea imaginii ştiinţei şi a omului de ştiinţă.

Eugenia Tofan, Centrul Media al AŞM
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Pământul Moldovei strigă, pentru că nu e utilizat 

corect, e afectat de procese negative, disctructive. 
Societatea nu utilizează efi cient posibilităţile 
oferite de cernoziomurile noastre, nu se pun în 
aplicare metode moderne de protejare a solurilor.

...Solurile Moldovei reprezintă principala bogăţie 
naturală, care aparţine tuturor generaţiilor. Fiecare 
generţie este obligată să păstreze potenţialul productiv 
al solurilor, nivelul bogăţiei naturale, să lase urmaşilor 
moştenirea intactă. Păstraţi şi protejaţi solurile!

Acad. Andrei Ursu

Cercetător stagiar în Laboratorul de Fizică Statistică 
şi Nucleară al Institutului de Fizică Aplicată al AŞM. Unul 
dintre reprezentanţii ţării noastre la Institutul Unifi cat de 
Cercetări Nucleare din Dubna, Federaţia Rusă, la care 
Republica Moldova participă ca ţară membră cu drepturi 
depline. 

Rezultatele obţinute de A.Hvorostuhin în colaborare 
cu cercetătorii din Dubna, pe lângă importanţa lor teoretică, 
au şi valoare aplicativă: ecuaţiile de stare elaborate şi 
coefi cienţii de viscozitate obţinuţi pot fi  utilizaţi la modelarea 
hidrodinamică completă a ciocnirilor nucleelor cu energii 
relativiste, a căror studiere experimentală este preconizată 
la acceleratoarele moderne existente: AGS, Brukhaven 
(SUA), SPS şi colaiderul LHC din Geneva (Elveţia), 
precum şi cele în faza de construcţie - FAIR din Darmstadt 
(Germania), NICA din Dubna (Federaţia Rusă) etc. 

 

Poeţii adevăraţi ne amintesc dintru început că nu 
se poate să nu avem inimă; apoi, citindu-i pe îndelete, 
ne conving că suntem făcuţi aproape totul din inimă; 
în sfârşit, îndrăgostindu-ne de-a binelea de slova lor 
magică, noi înşine căpătăm senzaţia că inima ne este 
mai mare decât trupul. Lirica dialogală a lui Grigore 
Vieru îndeplineşte această nobilă misiune cu vârf şi 
îndesat, în modul cel mai inspirat şi plenar posibil.
                                                 
                 Acad. Mihail Dolgan

TÂNĂRUL SAVANT AL  ANULUI 
Dr. Andrei HVOROSTUHIN

LAUREATUL PREMIULUI „GRIGORE VIERU” 
 Academicianul Mihail DOLGAN 


