FIŞA
raportului de activitate în anul 2019 pentru membrii titulari
şi membrii corespondenţi ai AŞM
I.Titlul, numele şi prenumele, secția de științe a AȘM
Mem. Cor. Demir DRAGNEV, Secția Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte
II.Activitate ştiinţifică
Conducător/executor al programului de stat, proiectelor din cadrul programelor de stat,
proiectelor de cercetări proiectelor bilaterale, internaţionale, instituționale

Executor al planului individual de cercetare în cadrul Proiectului instituțional: Univers
politic, cultural-spiritual și rural în Țara Moldovei de la medieval la modern (în context
european); conducător al subproiectului ,,Documente privitoare la istoria Țării Moldovei în
timpul războiului ruso-turc din 1806-1812.
III.Rezultate ştiinţifice principale
Monografii în ediţii internaţionale recunoscute
(Springer etc.)
Monografii în alte ediţii din străinătate
Articole în reviste cu factor de impact mai mare de 1
Articole în reviste cu factor de impact 0,1-1,0
Articole în reviste cu factor de impact 0,01- 0,1
Articole în alte reviste editate în străinătate
Monografii editate în ţară
Ediții coordonate internaționale
Ediții naționale: consultant șt.; îngrijire șt., redacție șt.
Articole în reviste naţionale, categoria A
Articole în reviste naţionale, categoria A+
Articole în reviste naţionale, categoria B
Articole în reviste naţionale, categoria B +
Articole în reviste naţionale, categoria C
Articole în alte reviste naționale neacreditate
Articole de popularizare a științei
Emisiuni radio/TV de popularizare a științei
Articole în culegeri internaționale
Articole în culegeri naționale
Articole în materiale ale conferințelor internaționale
Articole în materiale ale conferințelor naționale
Rezumate
Participarea cu raport la foruri ştiinţifice internaționale
Participarea cu raport la foruri ştiinţifice naționale
Organizator de conferințe, moderator
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Activitate inovaţională
Numărul de cereri prezentate
Numărul de hotărâri pozitive obţinute
Numărul de brevete obţinute
Numărul de brevete implementate
IV.Rezultate ştiinţifice obţinute în anul de referinţă (100-200 de cuvinte)

V. A fost finisată pregătirea redacțională a vol. III al culegerii de documente ,,Documente
privitoare la istoria Țării Moldovei în perioada războiului ruso-turc din anii 1806 – 1812.

Iunie 1809 – aprilie 1810. 520 documente. Volumul a fost transmis la editură. Conform
planului individual pe anul 2019 au fost depistate în fondurile Arhivei Naționale a
Republicii Moldova și prelucrate arheografic, conform metodei editării documentelor
medievale practicată în arheografia națională și de peste hotare (în colaborare cu L.
Svetlicinîi, T. Candu, T. Ciobanu). Au fost lansate în circuitul științific noi informații
documentare referitoare la situația politică, socio-economică și cultural-spirituală a Țării
Moldovei în timpul întețirii confruntărilor militare ruso-turce din anii 1809-1810, precum
și la relațiile populației țării cu administrația militară rusă. A fost studiată includerea
populației rurale în relațiile de piață în a doua jumate a sec. XVIII – încep. sec. XIX.
VI.
VII.Activitate didactică
Numărul cursurilor elaborate/ţinute
Numărul total de persoane la care a fost conducător ştiinţific al tezei de doctorat
Numărul persoanelor la care a fost conducător ştiinţific şi care au susţinut teza
Numărul total de persoane la care a fost conducător ştiinţific al tezei de masterat
Numărul persoanelor la care a fost referent oficial la teza de doctorat/habilitat
Numărul manualelor, materialelor didactice editate
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VIII.Activitate managerială

IX. Aprecierea și recunoașterea rezultatelor obținute (Premii, medalii, titluri, aprecieri pe portaluri
specializate etc.).

X. Membru/președinte al comitetului organizatoric/științific, al comisiilor, consiliilor științifice de
susținere a tezelor; redactor / membru al colegiilor de redacţie al revistelor naţionale / internaţionale

XI. Alte activităţi
Data completării fișei 10. 01. 2020
Semnătura

