
 

LAUREAȚII PREMIULUI DE STAT 

 

1994  

 

 

Vasile VASILACHE  pentru romanul “Povestea cu cocoşul roşu” şi nuvelele din 

volumul “Scrieri” (1985) 

Mihai CIMPOI  pentru cartea “Narcis şi Hyperion” (1986) şi eseurile despre 

Mihai Eminescu, publicate în anii 1986-1991 

Vladimir ROTARU  pentru ciclul de 4 concerte instrumentale  

Emil CHIDESCU  pentru seria de ilustraţii la opera “Alexandru Lăpuşneanu” de 

C.Negruzzi şi un ciclu de foi de grafică de şevalet 

Petru VUTCĂRĂU   

Mihai FUSU  

pentru interpretarea rolurilor lui Estragon şi Vladimir în 

spectacolul “Aşteptîndu-l pe Godot” după Samuel Beckett 

(varianta anului 1991) 

Constantin 

CONSTANTINOV  

 

pentru întreaga activitate teatrală şi cinematografică 

1996 Aureliu BUSUIOC  pentru volumul de poezii “Concert” 

Vera MALEV  pentru romanul “Recviem pentru Maria” (post mortem) 

Elena BONTEA  pentru Opera omnia 

Vladimir DRAGOŞ  pentru interpretarea rolurilor lirice în spectacolele “Petru 

Rareş” de E.Caudello, “Bărbierul din Sivilia” de G.Rossini, 

“Lucia de Lamermoor” de G.Donizzeti şi “Nabucco” de 

G.Verdi 

Mircea CHISTRUGĂ  pentru ciclul de filme documentare “Povara cea de toate zilele”, 

“Mîine iar va ieşi soarele”, “Delirul blajinilor”, “Iluzia”, “Alte 

voci” 

Veniamin APOSTOL  pentru întreaga activitate artistică şi interpretarea rolurilor 

principale în trilogia filme-spectacole TV: “Unchiul Vania” de 

A.Cehov, “O vînătoare de raţe” de A.Vampilov şi “Infernul” 

(“Azilul de noapte”) de M.Gorchi 

Vladimir MODÎRCĂ  

Larisa COLESNICENCO  

Galina BELOUSOV  

Vladimir MANN  

 

pentru proiectarea clădirii Băncii “Moldinconbanc” din 

municipiul Chişinău 

1998 Alexei MARINAT  pentru serialul publicistic "Eu şi lumea" 

Arcadie SUCEVEANU  pentru volumul de poezii "Arhivele Golgotei" 

Maria SAKA-RĂCILĂ  pentru seria de tapiserii "Motive populare", "Culorile 

pămîntului", "Baladă ciobănească", "Ochiul pămîntului", 

"Doina", "Romeo şi Julieta", "Vodă", "Masca" ş.a. 

Ghenadie CIOBANU  pentru simfonia "Sub soare şi stele" şi "Trei studii sonore 

pentru ansamblul cameral" 

Titus JUCOV  pentru spectacolele realizate în ultimii ani la Teatrul "Licurici" 

Valeriu GAGIU  pentru filmele "Deţinutul misterios", "Corbii prada n-o împart", 

"Strada felinarelor stinse", "Pe urmele Mioriţei", "Acum e 

singur" 

 

2000 Petru CĂRARE  pentru volumul de versuri umoristice "Fulgere basarabene" 

Vasile ROMANCIUC  pentru volumul de versuri "Un timp fără nume" 

Vasile IOVU  pentru programele de concert din anii 1998-1999 

Viorica CHIRCA  pentru întreaga activitate teatrală 

Sergiu CUCIUC  pentru întreaga operă plastică 

 



 

2001 Boris MARIAN  pentru o serie de materiale publicistice şi de analiză, publicate 

în ziarul "Nezavisimaia Moldova" 

Viorica CUCEREANU-

BOGATU  

pentru realizarea unor emisiuni televizate de înaltă ţinută 

artistică în cadrul Companiei de Stat "Teleradio-Moldova" 

Valeriu VASILICĂ  pentru un ciclu de interviuri cu personalităţi notorii, publicate în 

ziarul municipal "Capitala" 

 

2002 Anatol CIOCANU  pentru volumul de poezii "Cîntecele mîntuirii" 

Leo BUTNARU  pentru volumul de poezii "Lamentaţia Semiramidei" 

Valentin DÂNGA  pentru muzica la spectacolul "Cu oalele sparte" (Teatrul 

"Licurici") şi la filmul "Codrii" 

Aurelian DĂNILĂ  pentru albumele "Maria Cebotari", "Opera basarabeană", "În 

dialog cu dirijorul Alexandru Samoilă" 

Tudor STAVILĂ  

Constantin CIOBANU  

pentru albumul "Icoane vechi din colecţii basarabene" 

Ilie TODOROV  

Igor CARAS  

Anatol DURBALĂ  

pentru spectacolul "Jucătorii" de N.V.Gogol, montat la Teatrul 

Naţional "Mihai Eminescu" din Chişinău 

 

Gicu BULAT 

Ion PACIU  

pentru restaurarea complexului catedral "Naşterea Domnului" 

din Chişinău 

 

2004 Petru SOLTAN  

Valeriu SOLTAN Alexandru 

LUNGU Sergiu 

CATARANCIUC Dumitru 

ZAMBIŢCHI 

pentru ciclul de lucrări "Structuri matematice moderne şi 

aplicaţiile acestora"  

 

Aurelian GULEA 

Constantin TURTĂ 

pentru ciclul de lucrări "Structura electronică, efectele dinamice 

şi de transformare la compuşii fierului şi cobaltului" 

Valeriu CANŢER 

Anatol CASIAN 

Anatol ROTARU 

Anatol SIDORENCO 

Ion TIGHINEANU 

pentru ciclul de lucrări "Procese cinetice şi fenomene 

cooperative în materiale şi nanostructuri electronice" 

 

Gheorghe DUCA Alexandru 

CRACIUN Maria GONŢA  

Tudor SAJIN 

Iurii SKURLATOV 

pentru ciclul de lucrări "Probleme actuale de chimie ecologică, 

protecţie a mediului ambiant şi noi tehnologii de utilizare 

raţională a resurselor naturale" 

Petru NEDOV 

Dmitrii VERDEREVSCHII 

Ion GAVRILOV  

Nicolae GUZUN  

Tudor OLARI  

pentru ciclul de lucrări "Imunitatea viţei de vie la filoxeră, 

bolile criptogamice şi aplicarea ei în practică" 

 

Gheorghe CIMPOIEŞ pentru manualul "Pomicultură specială", Chişinău, 2002 

Andrei PALII pentru manualul "Genetica", Chişinău, 1998 

Ion HĂBĂŞESCU 

Anatolie GOLOMOZ 

Victor SCHIBIŢCHI  

Boris ZADOROJNÎI 

 

pentru ciclul de lucrări "Elaborarea şi implementarea 

complexului de maşini pentru protecţia plantelor (1993-2003)"  

 

Victor GHICAVÎI 

Boris PARII 

Valeriu DUBCENCO  

pentru ciclul de lucrări "Elaborarea medicamentelor noi 

autohtone şi implementarea lor în practica medicală"  

 



Vasile RUSU 

Valentin UNGUREANU 

Mihail CHISILI  

Mihail RAPCEA  

Mihail CUHARSCHI  

Nicolae TARAN 

pentru ciclul de lucrări "Fundamentare ampeloecologică de 

dezvoltare durabilă a viticulturii în Republica Moldova" 

 

Anton SPÎNU 

Vladimir HOTINEAN 

Valeriu BOTOŞANU  

Sergiu MUCUŢA 

 

pentru manualul "Chirurgie", Chişinău, 2001 

2008 Eugen DOGA  pentru contribuţia de excepţie la dezvoltarea artei muzicale 

naţionale şi universale 

Ion DRUŢĂ  pentru contribuţia de excepţie la dezvoltarea culturii şi 

literaturii naţionale şi universale 

Gheorghe ŢÎBÎRNĂ  

Ion CORCIMARU  

Dumitru SOFRONI  

Nicolae GHIDIRIM  

Anatolie CERNÎI  

pentru ciclul de lucrări "Noi tehnologii în combaterea 

cancerului" 

 

 

LAUREAȚII PREMIULUI NAȚIONAL 

 

2011 Gheorghe GHIDIRIM pentru rezultate remarcabile în domeniul medicinei 

Ion DEDIU pentru rezultate remarcabile în domeniul ecologiei 

Svetlana COJOCARU pentru rezultate remarcabile în domeniul matematicii şi 

informaticii  

Vasile BOTNARI pentru rezultate remarcabile în domeniul tehnologiei agricole  

Isaie CÂRMU   pentru întreaga activitate în domeniul artelor plastice  

Maria BIEŞU pentru realizări remarcabile în domeniul artei interpretative  

Ion UNGUREANU pentru activitate prodigioasă în domeniul artei teatrale 

Dumitru MATCOVSCHI   pentru întreaga operă literară  

Nicolae DABIJA pentru întreaga operă literară  

Tudor CASAPU 

 

pentru rezultate remarcabile în domeniul sportului 

2012 Constantin SPÎNU pentru rezultate remarcabile în domeniul medicinei 

Valeriu PASAT pentru rezultate remarcabile în domeniul istoriei 

Anatol CIOBANU pentru rezultate remarcabile în domeniul filologiei 

Vasile BABUC pentru rezultate remarcabile în domeniul tehnologiei agricole 

Iurie PLATON pentru întreaga activitate în domeniul artelor plastice  

Vladimir CURBET pentru realizări remarcabile în domeniul coregrafiei  

Alexandru GRECU pentru activitate prodigioasă în domeniul artei teatrale  

Andrei STRÂMBEANU pentru întreaga operă literară  

 

Constantin TĂNASE pentru întreaga activitate publicistică  

Nicolae JURAVSCHI 

 

pentru rezultate remarcabile în domeniul sportului 

2013 Andrei MUNTEANU 

Ion TODERAŞ  

Marin USATÎI  

Tudor COZARI  

Gheorghe PRINI  

pentru Colecţia Naţională de Carte “Diversitatea, protecţia şi 

valorificarea lumii animale” 

 

Ion ABABII pentru studiul ştiinţific “Transplantarea de ţesuturi şi celule” 



Pavel CIOBANU 

Filip GORNEA 

Viorel NACU 

Boris TOPOR 

 

Maria GONCEARUC  

 

pentru ciclul de lucrări în domeniul geneticii şi ameliorării 

plantelor aromatice şi medicinale 

Nicolae EREMIA pentru elaborarea tehnologiilor în obţinerea, certificarea şi 

utilizarea produselor apicole în zootehnie şi medicina veterinară 

Eleonora ROMANESCU pentru activitate prodigioasă în domeniul artelor vizuale, 

realizarea unor valoroase opere de artă plastică, care au 

îmbogăţit patrimoniul cultural naţional 

Gheorghe MUSTEA pentru întreaga activitate profesională 

Mihail MUNTEANU pentru întreaga activitate în domeniul teatrului liric şi înalt 

profesionalism în arta interpretativă 

Victor BUCĂTARU pentru întreaga activitate în domeniul cinematografiei şi, în 

mod special, pentru realizarea peliculei “Masacrul inocenţilor” 

Spiridon VANGHELI pentru întreaga creaţie literară 

Petru CADUC 

 

pentru întreaga activitate în domeniul sportului 

2014 Tudor ZBÂRNEA pentru contribuţie considerabilă la dezvoltarea artelor plastice 

din Republica Moldova 

Dumitru BLAJINU pentru contribuţie valoroasă la colectarea, conservarea şi 

promovarea folclorului muzical 

Galina BUINOVSCHI pentru performanţe excepţionale în dezvoltarea şi afirmarea 

şcolii naţionale de interpretare instrumentală 

Vitalie RUSU pentru întreaga activitate artistică 

Petru STRATULAT pentru fondarea şi implementarea noii direcţii ştiinţifico-

practice “Perinatologia” 

Ştefan ŢURCANU pentru activitatea ştiinţifico-didactică în domeniul fiziologiei 

animalelor domestice şi zoologiei 

Sergiu MUSTEAŢĂ pentru seria de lucrări ştiinţifice în domeniul istoriei şi 

protecţiei patrimoniului cultural 

Nicolae ORIOL 

 

pentru întreaga activitate în domeniul sportului 

2015 Valentina DOGOTARI pentru performanţe excepţionale în dezvoltarea teatrului liric 

european 

Ion BAHNAREL 

Liuba COREŢCHI 

Oleg LOZAN 

Vasile JOVMIR  

Leonid VOLOŞCIUC 

Victoria IVANOV  

pentru implementarea conceptului noii sănătăţi publice în 

Republica Moldova 

 

Nicolae BOTGROS  

 

pentru contribuţie valoroasă la conservarea şi promovarea 

folclorului muzical 

Valentin TOMULEŢ pentru ciclul de lucrări „Istoria Basarabiei în perioada modernă 

(1812-1918)” 

Ana-Maria PLĂMĂDEALĂ 

Violeta TIPA 

pentru monografia „Arta cinematografică din Republica 

Moldova” 

Valentina STRATAN  

Vladimir ŞUTCHIN  

Valeriu BÎLBA 

 

pentru lucrarea ştiinţifică „Teoria ereditară a cancerului 

pulmonar” 

 

Mihai POTÂRNICHE pentru întreaga activitate în domeniul artei fotografice 



 

Emilian GALAICU pentru volumul de poeme „Arme grăitoare” 

Valerian BALAN pentru ciclul de lucrări „Tehnologii în intensificarea culturii 

mărului şi cireşului” 

Iurie BÎRSA 

Eleonora BRIGALDA 

Vladimir BULAT 

Ludmila TOMA  

Evghenii LUNGU  

Mihail BACINSCHI  

Mihai DIMITRIU  

Tudor BRAGA 

 

pentru colecţia de albume „Maeştri basarabeni din secolul 

XX”,în 14 volume, Editura „ARC” 

2016 Constantin EŢCO pentru realizări în domeniul medicinei sociale, contribuţii 

ştiinţifice la dezvoltarea managementului sistemului de sănătate 

şi implementarea asigurărilor medicale obligatorii în Republica 

Moldova 

Victor ŢVIRCUN pentru ciclul de lucrări de valorificare istorico-ştiinţifică a 

moştenirii intelectuale a lui Dimitrie Cantemir şi promovarea 

acesteia pe plan internaţional 

Gheorghe GABERI 

Constantin SÎRGHI 

pentru implementarea soiurilor autohtone şi a tehnologiilor 

moderne în sectorul vitivinicol naţional 

 

Anatolie ZOLOTCOV pentru soluţiile tehnologice privind rezistenţa pereţilor 

structurali de beton armat ai clădirilor la fenomenele seismice 

Nicolae GLIB pentru prestaţia deosebită în domeniul muzicii populare şi 

excelenţă de-a lungul carierei muzicale 

Petru HADÎRCĂ pentru întregul parcurs artistic, originalitatea regiei 

spectacolelor şi promovarea artei teatrale naţionale peste hotare 

Virgiliu MĂRGINEANU 

Leontina VATAMAN-

MĂRGINEANU  

pentru iniţierea şi organizarea Festivalului Internaţional de Film 

Documentar „CRONOGRAF”, contribuţii la opera 

cinematografică şi promovarea imaginii ţării prin intermediul 

filmului documentar 

Andrei ŢURCANU pentru ciclul de lucrări de critică literară şi poezie „Arheul 

marginii şi alte figuri” şi „Zăpezi în august” 

Traian VASILCĂU pentru Trilogia psalmodică „Regăsit în cer”, traducerea şi 

promovarea literaturii naţionale peste hotare şi organizarea 

evenimentelor culturale de susţinere a tinerelor talente „Maluri 

de Prut” şi „Steaua Chişinăului – Steaua Moldovei” 

Simion ZAMŞA 

 

pentru Opera Omnia 

2017 Dragoş VICOL pentru cercetările de fenomenologie a culturii 

Gheorghe BACIU pentru contribuţia personală la dezvoltarea Serviciului naţional 

de medicină legală şi activitatea publicistică cu caracter 

istorico-medical 

Dmitrii PARMACLI 

Alexandru STRATAN 

pentru ciclul de cercetări în domeniul dezvoltării potenţialului 

şi sporirea eficienţei economice a agriculturii 

Gheorghe POSTICĂ pentru realizarea cercetărilor ştiinţifice fundamentale privind 

civilizaţia medievală şi elaborarea studiilor teoretico-aplicative 

de salvgardare şi punere în valoare a patrimoniului cultural 

naţional 

Teodor CHIRIAC pentru opera literară şi activitatea de promovare peste hotare a 

patrimoniului naţional scris 



Leon ŞTIRBU pentru Opera Omnia 

Iurie SADOVNIC pentru Opera Omnia 

Alexandru COZUB pentru originalitatea spectacolelor regizate, promovarea artei 

teatrale naţionale peste hotare şi management teatral inovativ 

Igor COBILEANSCHI pentru contribuţia substanţială la creşterea calităţii şi 

vizibilităţii produsului cinematografic autohton 

Larisa POPOVA pentru întreaga activitate sportivă şi promovarea mişcării 

olimpice 

 

2018 Oleg LUPAN pentru contribuţii originale la dezvoltarea nanotehnologiilor şi 

promovarea ştiinţei naţionale peste hotare 

 Iurie COLESNIC 

 

pentru opera literară şi activitatea de cercetare în domeniul 

istoriei Basarabiei 

 Liliana GROPPA 

 

pentru cercetările şi activitatea practică de excepţie în domeniul 

reumatologiei 

 Gheorghe SAVIN 

 

pentru activitatea de selecţie şi dezvoltarea genofondului 

naţional al viţei de vie 

 Viorel MARDARI 

 

pentru creaţia originală în arta filmului publicistic şi 

promovarea imaginii Republicii Moldova 

 Aureliu BATRÎNAC 

 

pentru inovaţii şi activitate de excepţie în domeniul chirurgiei 

inimii şi promovarea imaginii Republicii Moldova 

 Maria CRISTEA 

 

pentru contribuţie la promovarea identităţii culturale şi 

salvgardarea portului popular din Republica Moldova 

 Andrei JILIHOVSCHI 

 

pentru arta interpretativă de excepţie şi promovarea imaginii 

Republicii Moldova  

 Victoria DUNFORD 

 

pentru contribuţie la realizarea proiectelor de caritate pentru 

incluziunea persoanelor cu nevoi speciale şi model de cetăţenie 

responsabilă pentru ţara de origine Republica Moldova 

 Ion SOLONENCO 

 

pentru contribuţie considerabilă la promovarea politicii de 

reintegrare şi securitate a ţării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


