
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 Vladimir ŢARANOV 

II. Activitatea ştiinţifică 

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

proiectelor bilaterale, internaţionale 

Executor în cadrul proiectului instituţional 

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  

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  

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) 

În lucrarea „Istoria Republicii Moldova” au fost expuse laconic cele mai importante evenimente şi fenomene 

care au avut loc pe acest teritoriu din cele mai vechi timpuri şi pînă în ziua de azi. Reflectînd mersul 

consecutiv al istoriei, autorii s-au străduit să demonstreze legăturile cauzale şi consecinţele fenomenelor 

istorice, interacţiunea aspectelor economice, politice, sociale, etnice şi altora, ale procesului istoric unitar şi 

dinamic. Aceasta s-a făcut în baza unei literaturi largi şi a documentelor publicate, inclusiv din perioada 

recentă. În lucrarea „Исторический прогрессМолдавской ССР”, într-o formă succintă este analizat 

procesul de dezvoltare al Moldovei Sovietice în condiţiile socialismului, de la înapoiere la culmile 

progresului. Sunt arătate renaşterea şi dezvoltarea statalităţii moldoveneşti, transformarea şi dinamismul 

rapid al creşterii producţiei industriale şi agrare, schimbările adînci a nivelului de bunăstare şi cultură a 

poporului, afirmarea noii personalităţi, valorile morale ale cetăţeanului şi societăţii. 

VI.  Activitatea didactică 

Numărul cursurilor 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 manualelor, materialelor didactice editate  

VII. Activitatea managerială 

Dinanul 1996 conduce Asociaţia savanţilordinMoldova „N. Milescu Spătaru”, care desfăşoară anualcel puţin 

6 conferinţe ştiinţifice pe diverse probleme ştiinţifice 

VIII. Informaţiigenerale 

Premii, medalii, titluri etc. 

1. Diploma „Membru de onoare al Asociaţiei de prietenie şi cooperare Moldova şi Rusia”. 

2. Insigna de onoare „Antioh Cantemir”. 

IX. Alte activităţi 

Semnătura________________________ membru corespondent al AŞM Vladimir ŢARANOV 

 


