FIŞA
raportului de activitate în anul 2019 pentru membrii aleşi ai AŞM
I.Titlul, numele şi prenumele, secția de științe a AȘM
Dr., conf. univ. Ludmila COJOCARU
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. Proiectul instituțional „Valorificarea pluridimensională a patrimoniului
etnocultural ca factor al armonizării şi dezvoltării societăţii Republicii Moldova”, cu
cifrul 15.817.06.03F, coordonator de proiect dr. Svetlana Procop, IPC, august 2016 –
decembrie 2019, pe direcția strategică „Patrimoniul naţional şi dezvoltarea societăţii”.



Executor. Proiectul instituțional „Valorizarea patrimoniului naţional documentar al
Republicii Moldova (surse istorico-religioase)”, cu cifrul 15.817.06.22F, coordonator de
proiect dr. hab. Ion Gumenîi, USM, 2016-2019, pe direcția strategică „Patrimoniul
naţional şi dezvoltarea societăţii”



Executor. Proiect Școala Internațională de Vară Cultura memoriei și patrimoniul
cultural pentru tânăra generație. Schimb de experiență și bune practici între Lituania,
Moldova și România (Soroca-Ipotești-Sighet), organizată de Centrul de Excelență
Institutul de istorie Socială ProMemoria, USM, în parteneriat cu Institutul de Istorie,
Centrul de Studiere a Genocidului și Rezistenței din Vilnius, Memorialul Ipotești,
Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu” și Memorialul Victimelor Comunismului
și al Rezistenței din Sighetu Marmației, 23-30 august 2019.

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
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

1
2
3
1
4
1
3
3

Articole în materiale ale conferințelor naționale
Participarea cu raport la foruri ştiinţifice
internaționale
Participarea cu raport la foruri ştiinţifice naționale

1
9
3

IV. 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 manualelor, materialelor didactice editate

1
1
1
-

V. Activitate managerială

Secretar Științific, ICI al USM
VI. Aprecierea și recunoașterea rezultatelor obținute (Premii, medalii, titluri, aprecieri pe portaluri
specializate etc.).

-

-

Diplomă de Excelență “Cartea Anului” a Institutului de Istorie Națională,
Universitatea Babeș Bolyai din Cluj-Napoca, 2019
Diploma de Onoare a Academiei de Științe a Moldovei, 15 mai 2019, „pentru
contribuția substanțială în cercetarea interdisciplinară și promovarea unui domeniu nou
pentru mediul științific și academic din Republica Moldova – memoria victimelor
regimului totalitar, în cadrul Programului de Stat «Recuperarea și valorificarea istorică a
memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească în perioada
1940-1941, 1944-1953»”
Medalie de Aur, în cadrul Expoziţiei Europene a Creativităţii și Inovării „EuroInvent
2019”, Iaşi, 16-18 mai 2019, cartea: COJOCARU, Ludmila (editor), Arhivele memoriei:
recuperarea şi valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist
din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. Memorii. Documente. Studii de caz.
Cercetări realizate in localităţile din centrul Republicii Moldova. Vol. I, tom 3.
Chişinău: Balacron, 2019. 336 p. ISBN 978-9975-128-77-3.

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

-

-

Membru al comitetului științific: Conferința internațională „Patrimoniul cultural de ieri –
implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine”, AȘM, Chișinău, 23-24 septembrie
2019
Membru al Comisiei naționale pentru susținerea tezelor de licență, Specialitatea Istorie și
educație Civică, Universitatea de Stat Al. Russo din Bălți, 2019
Membru al colegiilor de redacție:






American History and Politics: academic journal, Taras Shevchenko National
University of Kyiv, Ucraina (2016-prezent)
European Historical Studies: scientific journal. Taras Shevchenko National University
of Kyiv, Ucraina (2015-prezent)
ProMemoria. Revista Institutului de Istorie Socială, Chişinău, Republic of Moldova
(2010-present)
Interstitio. East European Review of Historical and Cultural Anthropology, Chisinau,
Republic of Moldova (2007-prezent)
Crossroads Digest. The Journal for the Studies of Eastern European Borderland.
European Humanities University, CASE, Vilnius, Lithuania (2005-prezent)

VIII. Alte activităţi

Expertizare științifică la solicitarea Secției Şt. Sociale, Economice, Umanistice şi Arte, AȘM:
1. COJOCARU, L. Notă istorică și aviz privind demersul Comunității Evreiești din Republica
Moldova referitor la reînregistrarea denumirii „Memorialului victimelor ghetoului din
Chișinău”. Complexul memorial a fost inaugurat 1992, pe strada Ierusalim, la inițiativa
Asociației foștilor deținuți ai gheto-urilor și lagărelor de concentrare, pe locul ghetoului
dislocat în or. Chișinău în perioada 24 iulie 1941 – 23 mai 1942.
2. COJOCARU, L. Notă istorică și aviz privind instaurarea unui monument de for public
consacrat memoriei victimelor execuțiilor în masă din perioada 28 iunie 1940 – 22 iunie
1941 (str. Alexe Mateevici 113, 113A).

Data completării fișei: 14 ianuarie 2020
Semnătura ________________________________

