F IŞA
raportului de activitate în anul 2021 pentru membrii titulari,
membrii corespondenți și membri desemnați ai Secțiilor de Științe ale AŞM
data limita de prezentare a Fișelor de raportare în Secțiile de Științe – 21 ianuarie 2022
I. Titlul, numele şi prenumele, Secția de Științe a AȘM
dr. conf. univ. Ludmila D. COJOCARU
Secția Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte
II. Activitate ştiinţifică (participarea în proiecte de cercetare)
Conducător/executor conform tipurilor de proiecte (Anexa 1) – 3
Anexa 1.
1. Program de Stat (2020–2023), etapa anului 2021
Nr./o
Cifrul proiectului
Denumirea proiectului
Director/ executor
20.80009.0807.19 Imaginea târgurilor și orașelor basarabene în Executor
1.
sursele de istorie orală (sec. XX)
2. Alte tipuri de proiecte (de indicat: internațional, bilaterale, multilaterale, ITT, Orizont 2020
etc.)
Nr./o

1.

Cifrul
proiectului
VB52-1

2.

-

Denumirea proiectului
Consolidarea culturii europene a memoriei
prin diseminarea cunoștințelor istorice și
promovarea valorilor democratice: schimbul
și implementarea bunelor practici între
Lituania și Republica Moldova
Școala de Toamnă Locuri și genealogii ale
memoriei post-totalitare pe ambele maluri
ale Nistrului

Perioada de
realizare
7 mai – 31
octombrie
2021

1-5
noiembrie
2021

III. Activitatea în anul de referință(date statistice)
Monografii în ediţii internaţionale recunoscute (Springer etc.)
Monografii în alte ediţii din străinătate
Articole în reviste cu factor de impact cu indicarea IF
Articole în alte reviste editate în străinătate
Monografii editate în ţară
Capitole în monografii internaționale
Capitole în monografii naționale
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 în culegeri internaționale
Articole în culegeri naționale
Articole în materiale ale conferințelor internaționale
Articole în materiale ale conferințelor naționale / cu participare internațională

Director/executor
Director

Director

2
1
-

Participare cu raport la foruri ştiinţifice internaționale:
în străinătate / în Republica Moldova

2/
6
5
-

Participare cu raport la foruri ştiinţifice naționale
Participare cu raport la foruri ştiinţifice cu participare internațională
Numărul de cereri de brevetare prezentate
Numărul de hotărâri pozitive obţinute
Numărul de brevete obţinute
Numărul de brevete implementate
Editor culegeri de lucrări, inclusiv materiale ale conferințelor (cu indicarea numelui pe
copertă)
Articole / cărți de popularizare a științei
Emisiuni radio/TV de popularizare a științei
Publicații electronice (pentru revistele care nu dispun de varianta print)
Expoziții științifice

7
1

IV. Rezultate ştiinţifice obţinute în anul de referinţă (100-200 de cuvinte)

Cercetările au fost consacrate documentării și valorizări patrimoniului naţional documentar al
Republicii Moldova cu referință la tema cultura memoriei și politici comemorative europene. Au
fost investigate politici, practici și schimb de experiență în domeniul culturii memoriei și
practicilor comemorative în Republica Moldova. Au fost identificate sursele de teren și elaborate
aspectele teoretice-metodologice privind valorificarea acestora. A fost elucidat impactul
transformărilor social-politice de la mijlocul sec. XX asupra culturii memoriei din societatea RM.
A fost analizat procesul de interacțiune culturală și efortul de perpetuare a tradiției comemorative
în contextul culturii europene a memoriei.

V. Activitate didactică, în 2021
Numărul cursurilor elaborate/ţinute
Denumirea cursurilor de licență elaborate/ţinute – 1/2
- COJOCARU, Ludmila D. Etnografie și patrimoniu cultural românesc. Specialitatea
0114.15 Educaţie civică; 0114.11 Istorie (4 credite ECTS)
- COJOCARU, Ludmila D. Cultura memoriei și politici comemorative europene.
Specialitatea 0114.15 Educaţie civică; 0114.11 Istorie (5 credite ECTS)
- COJOCARU, Ludmila D. Antropologie Socio-Culturală, Specialitatea 0114.15
Educaţie civică; 0114.11 Istorie (4 credite ECTS)
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, fiind
confirmată de ANACEC
Numărul total de persoane la care a fost conducător ştiinţific al tezei de masterat
Numărul manualelor, materialelor didactice elaborate și editate

3

2
3

Teze de doctorat / postdoctorat susținute și confirmate de ANACEC în anul 2021 sub conducerea
membrilor secției
Numele şi
Instituţia de
Pretendentul,
Teză de
prenumele
învățământ superior
Titlul tezei
doctorat/postdoctorat
conducătorului
Teză de masterat

-

-

-

-

VI. Activitate managerială
Secretar Științific, Institutul de Cercetare și Inovare, USM
VII. Aprecierea și recunoașterea rezultatelor obținute (Premii, medalii, titluri, aprecieri pe

portaluri specializate etc.)
- COJOCARU, Ludmila D. Diploma aniversară de gratitudine a AȘM, acordată dnei Ludmila D.
COJOCARU, doctor în istorie, conferențiar universitar pentru promovarea la nivel național și
internațional a rezultatelor științifice în domeniul cercetării memoriei victimelor regimurilor
totalitare, ca parte a culturii memoriei și a patrimoniului cultural european, 11 iunie 2021, AȘM.
- COJOCARU, Ludmila D. Diploma aniversară de gratitudine a Academiei de Științe a Moldovei,
acordată dnei Ludmila COJOCARU, dr., conf. univ. pentru realizări științifice valoroase în
activitatea de cercetare, pregătirea cadrelor de înaltă calificare, promovarea științei și a imaginii
AȘM pe plan național și internațional, 26 mai 2021, AȘM.
Distincții obținute la expoziții și târguri de inventică
Nr.
Denumirea expoziţiei, târgului
Participanţii
d/o
VIII. Membru/președinte al comitetului organizatoric/științific, al
de susținere a tezelor
nr
Numele,
Evenimentul (conferință, consiliu de
prenumele
susținere etc.)
1.
COJOCARU
Conferința științifică internațională
Ludmila D.
„Patrimoniul cultural de ieri – implicații
în dezvoltarea societății durabile de
mâine” (ediția II-a)
2.
COJOCARU
Conferința știinţifică națională „12-13
Ludmila D.
iunie 1941: 80 de ani de la deportarea
populației în primul an de putere
sovietică în Basarabia”
3.
COJOCARU
Conferința științifică „Memoria postLudmila D.
totalitară și cercetarea istorică. Istoria și
memoria conflictului de pe
Nistru: realizări, probleme și
perspective de cercetare”
4.
COJOCARU
Masa rotundă „Copilăria în Gulag”,
Ludmila D.
5.

COJOCARU
Ludmila D.

Școala de Toamnă „Locuri și genealogii
ale memoriei post-totalitare pe ambele
maluri ale Nistrului”

6.

COJOCARU
Ludmila D.

Expoziția foto-documentară „Copilăria
în Gulag”

7.

COJOCARU
Ludmila D.

Expoziția foto-documentară „Copilăria
în Gulag”

8.

COJOCARU
Ludmila D.

Expoziția foto-documentară „Război
după război. Rezistența armată anti-

Distincţii
obţinute

Tematica
prezentărilor
-

-

comisiilor, consiliilor științifice
Perioada
11-12
februarie
2021, online
11 iunie
2021, online

Calitatea (membru,
președinte ș.a.)
Coorganizator

Membru al
Comitetului de
organizare

1 noiembrie
2021,
Chișinău

Membru al
Comitetului de
organizare

7 octombrie
2021, online
1-5
noiembrie
2021,
Chișinău
18
noiembrie
2021,
Chișinău
25
octombrie
2021,
Vilnius,
Academia de
Științe din
Lituania
20 ianuarie –
31 martie

Coorganizator

Director de proiect

Organizare și
prezentarea
expoziției
Director de proiect,
Organizare și
prezentarea
expoziției

Organizare și
prezentarea

9.

COJOCARU
Ludmila D.

sovietică din Lituania în anii 19441953”
Expoziția „Tătarii lituanieni în
documentele de arhivă”

expoziției

2021,
Telenești
1-31
octombrie
2021,
Chișinău

Redactor / membru al colegiilor de redacţie al revistelor naţionale / internaţionale
nr
Numele,
Revista
prenumele
1.
COJOCARU
American History and Politics: academic journal,
Ludmila D.
Taras Shevchenko National University of Kyiv,
Ucraina
2.
COJOCARU
European Historical Studies: scientific journal.
Ludmila D.
Taras Shevchenko National University of Kyiv,
Ucraina
3.
COJOCARU
Crossroads Digest. The Journal for the Studies of
Ludmila D.
Eastern European Borderland. European
Humanities University, CASE, Vilnius, Lithuania
4.
COJOCARU
Studia Universtitatis Moldaviae, USM, RM
Ludmila D.
5.
COJOCARU
Colecția de carte Anima Mundi, România
Ludmila D.

Organizare expoziție

Calitatea (membru,
redactor, referent)
Membru la Colegiului de
Redacție
Membru la Colegiului de
Redacție
Membru la Colegiului de
Redacție
Coordonator
(coordonator de serie)

IX. Participări la foruri științifice
Manifestări științifice internaționale (în străinătate)
Numele,
Titlul manifestării
Nr prenumele, titlul
organizatori/instituția
ştiinţific
organizatoare/țara
participantului
1. COJOCARU
Inaugurarea Expoziției fotoLudmila D., dr.
documentare „Copilăria în Gulag”,
conf. univ.
Ambasada Republicii Moldova în
Republica Lituania
2.

COJOCARU
Ludmila D., dr.
conf. univ.

International scientific conference
yesterday’s heritage – implications
for the development of tomorrow’s
sustainable society

Perioada
desfășurării
evenimentului

Titlul
comunicării/raportului
susținut

25 octombrie
2021, Vilnius,
Academia de
Științe din
Lituania
2829.09.2021,
Chișinău

Copilăria în Gulag

Manifestări științifice internaționale (în Republica Moldova)
Numele,
Titlul manifestării
Perioada
Nr prenumele, titlul
organizatori/instituția
desfășurării
ştiinţific
organizatoare/țara
evenimentului)
participantului
1. COJOCARU
Conferinţa ştiinţifică internaţională a 28-29
Ludmila D., dr.
Muzeului Naţional de Istorie a
septembrie
conf. univ.
Moldovei
2021

Memoria victimelor
regimului totalitarcomunist: locuri și
spații comemorative în
Republica Moldova

Titlul
comunicării/raportulu
i susținut
Deportările staliniste
din RSS
Moldovenească, în
memoria comunităţilor

Conferința științifică internațională
„Patrimoniul cultural de ieri –
implicații în dezvoltarea societății
durabile de mâine” (ediția II-a)
Simpozionul internațional „Studiul
artelor în context european”

11-12
februarie 2021

COJOCARU
Ludmila D., dr.
conf. univ.

International conference HORIZON
2020 “Knowleadge Exhange in the
post-socialist Black-sea region: from
closed systems to dialog”

22-23
September
2021

5.

COJOCARU
Ludmila D., dr.
conf. univ.

Cultura memoriei în cercetarea
europeană, Școală de vară
internațională

17-22 august
2021

6.

COJOCARU
Ludmila D., dr.
conf. univ.

Masa rotundă „CHIȘINĂU – 585” în
cadrul conferinței științifice
internaționale „Patrimoniul cultural
de ieri – implicații în dezvoltarea
societății durabile de mâine”

26 octombrie
2021

2.

COJOCARU
Ludmila D., dr.
conf. univ.

3.

COJOCARU
Ludmila D., dr.
conf. univ.

4.

Manifestări științifice naționale
Numele, prenumele, titlul Titlul manifestării
Nr ştiinţific participantului
organizatori/instituția
organizatoare/țara
1. COJOCARU Ludmila D., Colocviu național „Lanțul
dr. conf. univ.
Generațiilor. Cuvânt rostit,
cuvânt păstrat. Cultura orală
în România”, Râmnicu
Vâlcea, Institutul de cercetări
socio-umane „C.S.
Nicolăescu-Plopşor” al
Academiei Române, Craiova
2. COJOCARU Ludmila D., Conferința știinţifică
dr. conf. univ.
națională „12-13 iunie 1941:
80 de ani de la deportarea
populației în primul an de
putere sovietică în Basarabia”

3.

COJOCARU Ludmila D.,
dr. conf. univ.

Conferința științifică
„Operațiunea Sever/Nord.

8-9 iunie 2021

locale: spaţii și locuri
comemorative
Locuri ale memoriei
deportărilor și
represiunilor staliniste
din mun. Bălți
Locuri ale memoriei
deportărilor și
represiunilor staliniste
din mun. Bălți
Anthropological
perspectives in
studying the
phenomenon of
Stalinist deportations
from the Moldavian
SSR (1940-1941,
1944-1953)
Deportările staliniste
din RSS
Moldovenească, în
memoria comunităţilor
locale: locuri și spaţii
commemorative
Locuri ale memoriei
deportărilor și
represiunilor staliniste
din mun. Chișinău

Perioada
desfășurării
evenimentului
10-12
septembrie
2021

Titlul
comunicării/raportul
ui susținut
Narativizarea
represiunilor
staliniste. Amintiri
din orfelinat

11 iunie 2021

Deportarea din 12-13
iunie 1941 în
memoriile copiilor:
probleme de analiză
și realizări în
cercetarea
fenomenului
Participare la discuții

1 aprilie 2021

4.

COJOCARU Ludmila D.,
dr. conf. univ.

5.

COJOCARU Ludmila D.,
dr. conf. univ.

Deportarea Martorilor lui
Iehova din RSS
Moldovenească”, dedicată
aniversării a 70 de ani de la
deportările din aprilie 1951 şi
memoriei victimelor
regimului totalitar-comunist
Masa rotundă „Copilăria în
Gulag”
Conferința
științifică „Memoria posttotalitară și cercetarea
istorică. Istoria și memoria
conflictului de pe
Nistru: realizări, probleme și
perspective de cercetare”

Manifestări științifice cu participare internațională
Numele, prenumele, titlul Titlul manifestării
Nr ştiinţific participantului
organizatori/instituția
organizatoare/țara
-

7 octombrie
2021, Chișinău
1 noiembrie
2021

Copilăria în Gulag

Perioada
desfășurării
evenimentului
-

Titlul
comunicării/raportul
ui susținut
-

Participare la discuții

X. Promovarea rezultatelor obținute și a activității membrilor secției în mass-media

Nr

Emisiuni radio/TV de popularizare a științei (cu indicarea link-urilor de acces)
Nume, prenume
Emisiunea
Subiectul abordat

1.

COJOCARU Ludmila D.

2.

COJOCARU Ludmila D.

3.

COJOCARU Ludmila D.

4.

COJOCARU Ludmila D.

5.

COJOCARU Ludmila D.

6.

COJOCARU Ludmila D.

7.

COJOCARU Ludmila D.

8.

COJOCARU Ludmila D.

9.

COJOCARU Ludmila D.

Matinal Național, Radio Moldova1, 15.06.2021
Academia Radio, emisiune realizată
de Andrei VIZIRU, Radio
Moldova-1, 24.06.2021.
Moldovos nacionalinio istorijos
muziejaus fotodokumentikos darbų
paroda „Vaikystė Gulage”
Vilniuje pristatyta paroda „Vaikystė
Gulage”
Vilniuje pristatyta paroda „Vaikystė
Gulage”
Expoziţia „Copilăria în Gulag”, în
care sunt expuse fotografii şi
documente aflate în mai multe
muzee din R. Moldova, a fost
deschisă la Vilnius
Expoziţia „Copilăria în Gulag”, în
care sunt expuse fotografii şi
documente aflate în mai multe
muzee din R. Moldova, a fost
deschisă la Vilnius
Expoziția „Copilăria în Gulag”,
deschisă de R. Moldova la Vilnius
Lietuvos Gyventojų Genocido ir
Rezistencijos tyrimo centras

Cultura memoriei și practici
comemorative
Cultura memoriei și practici
comemorative
Expoziția foto-documentară
“Copilăria în Gulag”
Expoziția foto-documentară
“Copilăria în Gulag”
Expoziția foto-documentară
“Copilăria în Gulag”
Expoziția foto-documentară
“Copilăria în Gulag”

Expoziția foto-documentară
“Copilăria în Gulag”

Expoziția foto-documentară
“Copilăria în Gulag”
Expoziția foto-documentară
“Copilăria în Gulag”

10.

COJOCARU Ludmila D.

11.

COJOCARU Ludmila D.

12.

COJOCARU Ludmila D.

13.

COJOCARU Ludmila D.

Natalia Zgherea, Expoziția „Copilăria
în Gulag”, deschisă de R. Moldova la
Vilnius, 26 octombrie 2021
Deschiderea expoziției „Copilăria
în Gulag” la Vilnius
Mai multe imagini care reflectă
viaţa copiilor basarabeni din
gulagurile sovietice, expuse la
Muzeul Naţional de Istorie din
Chişinău
TVR Moldova

14.

COJOCARU Ludmila D.

Jurnal de Chisinau (minutul 20)

15.

COJOCARU Ludmila D.

TVR Moldova

Expoziția foto-documentară
“Copilăria în Gulag”
Expoziția foto-documentară
“Copilăria în Gulag”
Expoziția foto-documentară
“Copilăria în Gulag”

Expoziția foto-documentară
“Copilăria în Gulag”
Expoziția foto-documentară
“Copilăria în Gulag”
Expoziția foto-documentară
“Copilăria în Gulag”

Articole de popularizare a științei (cu indicarea link-urilor de acces, după caz)
Nume, prenume
Ziarul, publicația online
Titlul articolului

Nr.

COJOCARU Ludmila D.

1.

bne IntelliNews,
https://intellinews.com/death-of-theussr-remembering-moldova-s-childrenof-the-gulag-229979/ , 13.12.2021

Death of the USSR:
Remembering Moldova's
children of the Gulag

XI. Activitatea membrilor AȘM în domeniul artei, culturii (cu indicarea link-urilor de acces, după caz)
Numele, prenumele
Realizare, data, lucrarea
Implementarea
autorului
XII. Lista lucrărilor publicate în anul de referință (conform Anexei 2)

Anexa 2. Model de completare a listei lucrărilor
în cazul coautoratului, se va sublinia cu bold numele membrului AȘM
se vor specifica aparte publicațiile internaționale și cele naționale
la publicațiile electronice, care nu au varianta print, se va indica în mod obligatoriu link-ul de acces

Articole din reviste naţionale acreditate: Categoria B

-

-

COJOCARU, Ludmila D. Copiii și războiul în memoriile supraviețuitorilor Gulagului
(II). Dialogica. Revistă de studii culturale și literatură. 2021, an III, nr. 3, 86-101. EISSN 1857-2537.
COJOCARU, Ludmila D. Copiii și războiul în memoriile supraviețuitorilor Gulagului.
Dialogica. Revistă de studii culturale și literatură. 2021, an III, nr. 1, 84-98. E-ISSN
1857-2537.

Articole în culegeri și material ale conferințelor (naţionale/internaţionale)

-

COJOCARU, Ludmila D. Universul copilăriei în Gulag: reconstituiri din mărturiile de
istorie orală ale minorilor deportați din RSS Moldovenească în perioada 1940-1941,
1944-1953. Materialele Conferinței științifice internaționale „Patrimoniul Cultural de
Ieri – Implicații în Dezvoltarea Societății Durabile de Mâine”, AȘM, Chișinău, Ed. a
II-a, 22-23 septembrie 2020. Supliment al revistei științifice „Authentication and
Conservation of Cultural Heritage. Research and Technique”. Iași, 2021, p. 581-587.
ISSN 2558-894X.

Rezumate la conferinţe

-

-

COJOCARU, Ludmila D. Children and the war: reflections on the period of forced
sovietization of Transnistria and Bessarabia. International scientific conference
Yesterday’s heritage – implications for the development of tomorrow’s sustainable
society. 3rd ed., Februarie 11-12, 2021. Program and the theses of the communications,
Iași-Chişinău, 2021, p. 69-70. ISSN 2558-894X.
COJOCARU, Ludmila D. Deportările staliniste din RSS Moldovenească, în memoria
comunităţilor locale: spaţii și locuri comemorative. Conferinţa ştiinţifică internaţională
a Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei: ediţia a 31-a, 28-29 octombrie 2021.
Program. Rezumatele comunicărilor, Chişinău: Muzeul Naţional de Istorie a
Moldovei, 2021, p. 125. ISBN 978-9975-87-875-3.

Expoziții științifice elaborate

-

COJOCARU, Ludmila D. (ed.). Expoziție foto-documentară „Copilăria în Gulag”,
Chișinău, MNIM, 2021. 21 planșe.

15 ianuarie 2022
Ludmila Cojocaru, dr. conf. univ.

