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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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