
Anexa A 

F I Ş A  

raportului de activitate în anul 2012 pentru membrii titulari şi membrii corespondenţi ai AŞM 

I. Titlul, numele şi prenumele Membru corespondent Demir Dragnev 

II. Activitatea ştiinţifică 

Conducător al programului de stat, proiectelor din cadrul programelor de stat, proiectelor de 

cercetări proiectelor bilaterale, internaţionale. 

Proiect din cadrul programelor de stat „Viaţa social, politică, economică, regională şi culturală 

din Ţara Moldovei sub impactul tradiţionalismului şi a înnoirilor în spirit european (mijl. sec. al 

XIV-1812). Studii, documente şi cronici” 

III. Rezultatele ştiinţifice principale 

Monografii în ediţii internaţionale  

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 1 

Monografii editate în ţară 2 

Articole în reviste naţionale, categoria A  

Articole în reviste naţionale, categoria B  

Articole în reviste naţionale, categoria C  

Articole în culegeri  

Participarea la foruri ştiinţifice 2 

Activitatea inovaţională 

Numărul de cereri prezentate   

Numărul de hotărîri pozitive obţinute  

Numărul de brevete obţinute  

Numărul de brevete implementate  

IV. Rezultatele ştiinţifice obţinute în anul de referinţă ( până la 100 de cuvinte) 

Au fost elaborate eseuri istoriografice privind istoriografia contemporană referitoare la geneza 

poporului român şi constituirea Ţării Moldovei, caracteristica manifestărilor culturale şi spirituale 

din epoca lui Ştefan cel Mare, specificul modernizării timpurii în ţările române, au fost publicate 

documente de arhivă referitoare la situaţia internă a Moldovei în anii 1801-1806. 

V. Activitatea didactică 

Numărul cursurilor ţinute 3 

Numărul total de persoane la care a  fost conducător ştiinţific al tezei de doctorat 1 

Numărul persoanelor la care a  fost conducător ştiinţific şi care au susţinut teza   

Numărul manualelor, materialelor didactice editate  

VI. Activitatea managerială 

Şef al sectorului de Istorie Medievală al Institutului de Istorie, Stat şi Drept al AŞM 

VII. Informaţii generale  

Premii, medalii, titluri etc. Premiul AȘM pentru realizări științifice valoroase obținute în anul 

2012. Premiul „KLIO” şi „Premiul special” la expoziţia internaţională de carte de la Biblioteca 

Naţională a Republicii Moldova (septembrie 2012). 

VIII. Alte activităţi 

 Preşedinte al Consiliului ştiinţific specializat pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat la 5. 

Semnătura  

 


