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Acad. Teodor FURDUI, primul deținător al Medaliei  
„Nicolae Milescu Spătarul”

Acad. Ioan-Aurel POP, Membru de Onoare al Academiei  
de Științe a Moldovei

VIVAT, CRESCAT, FLOREAT, ACADEMIA!
De la o singură instituţie academică de creaţie ști-

inţifică înainte de cel de-al Doilea Război Mondial s-a 
ajuns astăzi la 19 institute, 26 de institute de ramură și 
14 universități acreditate pentru cercetare, toate subor-
donate Academiei de Știinţe a Moldovei. Comunitatea 
știinţifică numără la ora actuală 3 250 de cercetători, 430 
de doctori habilitați, 1500 de doctori în științe, 850 de 
tineri cercetători până la 35 de ani, iar corpul academic 
este format din 50 de membri titulari și 40 de membri 
corespondenți.

Toate aceste realizări le-a relevat în ziua de 16 iunie 
2015, într-un cadru festiv, la Sala cu Orgă din Chișinău, 
acad. Gheorghe Duca, președintele AȘM, cu ocazia îm-
plinirii a 69 de ani de la fondarea primelor instituții de 
cercetare din Moldova. Potrivit lui, savanţii constituie 
adevăratul bastion al cunoașterii care, îmbrățișând dezi-
deratul cooperării internaționale și integrării europene, 
luptă pentru dezvoltarea știinţei naţionale ca factor pri-
mordial al creșterii economice și al ridicării nivelului de 
viaţă al populaţiei. 

În cadrul festivităţii, i-au fost înmânate însemnele de 
Membru de Onoare al Academiei de Știinţe a Moldovei 
remarcabilului istoric Ioan-Aurel Pop, membru titular 
al Academiei Române, rector al Universității „Babeș-
Bolyai” din Cluj-Napoca, România, un mare prieten 
al istoricilor basarabeni, savant notoriu care și-a adus o 
contribuție semnificativă la cercetarea istorică.

O distincție inedită i-a fost acordată decanului cerce-
tării academice, academicianului Teodor Furdui, pre-
ședintele Sfatului Academicienilor, prim-vicepreșe-
dinte de onoare al AŞM, fondatorul unui nou domeniu 
științific – sanocreatologia. El a devenit primul deținător 
al Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” instituită recent 
de Academie.

Pentru activitate prodigioasă și aport considerabil la 
implementarea rezultatelor cercetărilor în diferite dome-

nii, cu Medalia „Dimitrie Cantemir”, cea mai înaltă dis-
tincţie a Academiei, au fost decoraţi: dr. hab., prof. univ. 
Valeriu Doga, consultant științific la Institutul Național 
de Cercetări Economice; dr., conf. univ. Anatolie Rojco, 
cercetător științific coordonator la Institutul Național de 
Cercetări Economice; dr. hab. Roman Moscalic, șef de 
laborator la Institutul Știinţifico-Practic de Biotehnologii 
în Zootehnie și Medicină Veterinară.

Diploma Academiei de Știinţe i s-a conferit: acad. 
Alexandru Roșca; dr. Ludmila Şimanschi, cercetător 
știinţific la Institutul de Filologie; drd. Veronica Gâscă, 
cercetător știinţific la Institutul de Matematică și Infor-
matică; drd. Ion Agapi, cercetător științific la Institu-
tul de Ecologie și Geografie, laureat al Bursei Federației 
Mondiale a Savanţilor; drd. Ludmila Chistruga, cerce-
tător știinţific la Institutul de Oncologie, laureat al Bursei 
Federației Mondiale a Savanților.

 Diploma Guvernului de gradul II i-a fost înmânată 
dr. hab., prof. Valeriu Cușnir, director al Institutului de 
Cercetări Juridice și Politice al AȘM. 

În numele Primăriei municipiului Chișinău, Dorin 
Chirtoacă a oferit Diplome: acad. Ioan Aurel Pop; acad. 
Gheorghe Mustea; Rodicăi Martea, cercetător știinţific 
la Centrul universitar de biologie moleculară al UnAȘM; 
dr. Ion Roșca, cercetător științific la Grădina Botanică; 
dr. Igor Nicoară, vicedirector al Institutului de Geologie 
și Seismologie.

Un concert de zile mari a oferit Orchestra Simfoni-
că Naţională a Companiei Publice „Teleradio-Moldova”, 
sub bagheta academicianului Gheorghe Mustea, Artist al 
Poporului. În cadrul acestui spectacol muzical, au evo-
luat M. Munteanu, Artist al Poporului, Doctor Honoris 
Causa al AȘM, Maeștrii în Artă M. Bulicanu, L. Șolomei, 
I. Ţurcanu, M. Gheras, V. Advahov.
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