
 

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 

Vladimir Ţaranov, membru corespondent al AŞM, consultant științific 
II. Activitatea ştiinţifică 

Consultant ştiinţific în Secția Istorie Contemporană. Activitate de cercetare în cadrul 

proiectului instituțional cu tema ”Statul sovietic și progresul istoric al RSS Moldovenești 

(1940-1990)”. Pregătirea monografiei cu același titlu în volum de 2,5 c.a. 

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  

Articole în reviste naţionale, categoria A  

Articole în reviste naţionale, categoria B  

Articole în reviste naţionale, categoria C 1 

Articole în culegeri  

Participarea la foruri ştiinţifice 6 

Activitatea inovaţională 

Numărul de cereri prezentate   

Numărul de hotărîri pozitive obţinute  

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

A activat în cadrul proiectului instituţional „Statul sovietic şi progresul istoric ai R.S.S.M. (1940-

1990)”. În cadrul acestui proiect pregătesc spre editare o monografie cu acelaşi titlu. A fost scrise 

trei compartimente a lucrării:  Динамика повышения массовой духовной культуры населения, 

Некоторые вопросы развития культуры МССР, 1940-1990, Изменение уровня материального 

благосостояния населения. 

V. 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  

VI. Activitatea managerială 

Preşedinte Asociaţiei savanţilor din Moldova „Nicolae Milescu-Spătaru” 

VII. Informaţii generale  

Premii, medalii, titluri etc.                                                                                                             

VIII. Alte activităţi 

Am publicat 6 articole de popularizare a ştiinţei istorice în ziarele „Comunist” şi „Независимая Молдавия”. 

Am recenzat Пособие по изучению исторических цивилизаций.  

Semnătura  


