
Anexa A 

FIŞA 

raportului de activitate în anul 2015 pentru membrii titulari şi membrii corespondenţi ai AŞM 

I. Titlul, numele şi prenumele 

Membru corespondent al AŞM Demir DRAGNEV 

II. Activitatea ştiinţifică 

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

proiectelor bilaterale, internaţionale 

Executor al proiectului individual de cercetare în cadrul Proiectului instituţional Univers politic, cultural-

spiritual şi rural în Ţara Moldovei de la medieval la modern (în context european)”. Conducător al 

subproiectelor: 1) „Univers rural în Ţara Moldovei până la începutul sec. XIX. Populaţie, instituţii, relaţii 

agrare, mentalităţi, tradiţii culturale şi spiritualitate”; 2) Documente privitoare la istoria Ţării Moldovei în 

timpul războiului ruso-turc din 1806-1812. 

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  

Culegere de documente editate în ţară (coordonator) 1 

Articole în reviste naţionale, categoria A  

Articole în reviste naţionale, categoria B 4 

Articole în reviste naţionale, categoria C 1 

Articole în culegeri  

Participarea la foruri ştiinţifice 6 

IV. Activitatea inovaţională 

Numărul de cereri prezentate   

Numărul de hotărîri pozitive obţinute  

Numărul de brevete obţinute  

Numărul de brevete implementate  

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

1) A fost demonstrat specificul corelaţiei dintre sistemele agricole şi a fost propusă tipologia procesului 

evoluţiei vieţii agrare din Ţara Moldovei sub impactul factorilor politico-economici. 2) Au fost depistate şi 

pregătite pentru editare documente inedite referitoare la evoluţia societăţii Ţării Moldovei sub impactul 

ocupaţiei militare ruse în timpul războiului ruso-turc din anii 1806-1812. 

VI. Activitatea didactică 

Numărul cursurilor ţinute  

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

postdoctorat 

3 

Numărul persoanelor la care a  fost conducător ştiinţific şi care au susţinut teza  1 

Numărul manualelor, materialelor didactice editate 2 

VII. Activitatea managerială 

1. Membru al Comisiei de atestare al CNAA; Preşedinte al Comisiei unite în domeniul ştiinţelor socio-

umane; 

2. Preşedinte al Comisiei pentru examinarea tezelor de masterat la Facultatea de Istorieşi Filosofie a USM. 

Iunie 2015.  

3. Președintele Seminarului Știinţific de profil la specialitatea Istoria Românilor și Istoria Universală la UPS 

”I.Creangă”.  

VIII. Informaţiigenerale 

Premii, medalii, titluri etc. 

IX. Alte activităţi 

Semnătura_________________ membru corespondent al AŞM Demir DRAGNEV 

 

 


