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Raportul de activitate în anul 2011 al membrului titular al A.Ş.M. Eşanu Andrei,  
doct. habilitat  în istorie, profesor cercetător  

 
I. Activitatea ştiinŃifică 

Conducător al programului de stat, proiectelor din cadrul programelor de stat, proiectelor de cercetări 
proiectelor bilaterale, internaŃionale 
Coordonator al Proiectului „Mănăstirule din Republica Moldova” ini Ńiat de Institutul de Studii Enciclopedice 
al AŞM;  
             Responsabil de proiectul bilateral internaŃional „Cultură şi istorie la Est de CarpaŃi în perspectuiva  Sud-
Est europeană (sec. XVIII-XX)” cu Institutul de Studii Sud-Est Europene, al Academiei Române (Bucureşti) 
             Responsabil de proiectul bilateral internaŃional „Cultură şi politică în Țările Române în context 
european (sec. XV-XX)” cu Institutul de Istiorie „George Bari Ńiu”, Filiala Cluj,  al Academiei Române  
            Participant la proiectul „Republica  Moldovei : istorie şi contemporanietate (în contextul civilizaŃiei 
româneşti şi europene)” iniŃiat de Institutul de Studii Enciclopedice al AŞM;  
            Participant la proiectul  „Enciclopedia Moldovei” ini Ńiat de Institutul de Studii Enciclopedice al 
AŞM;  

II. Rezultatele ştiinŃifice principale 
Publicaâii 16 
Monografii în ediŃii internaŃionale  
Monografii în alte ediŃii din străinătate  
Articole în reviste cu factor de impact mai mare de 1 1 
Articole în reviste cu factor de impact 0,1-1.0 6 
Articole în reviste cu factor de impact 0,01- 0,1  
Articole în alte reviste editate în străinătate 1 
Monografii editate în Ńara  
Culegeri de studii în Ńată 1 
Articole în reviste naŃionale, categoria A  
Articole în reviste naŃionale, categoria B 2 
Articole în reviste naŃionale, categoria C 5 
Articole în culegeri  naŃionale 2 
Articole în culegeri internaŃionale  6 
Recenzii 4 
Participarea la foruri ştiinŃifice 8 
Activitatea inovaŃională 
Numărul de cereri prezentate   
Numărul de hotărîri pozitive obŃinute  
Numărul de brevete obŃinute  
Numărul de brevete implementate  

III.  Rezultatele ştiinŃifice obŃinute în anul de referinŃă ( până la 100 cuvinte) 

În 2011 am publicat 16 lucrări, inclusiv culegerea de studii „Cultură şi politică în Sud-Estul 
Europei (sec. XV-XX)”. Coord. şi coautor acad. Andrei Eşanu şi Constantin Iordan, 
Chişinău, 2011, 188 p. ( în vol.  11,8 c.a.), articole  - 11, inclusiv 6 peste hotare şi 4 recenzii. 

                Pentru prima dată în ştiin Ńa istorică naŃională  şi europeană a fost întocmit un 
„Repertoriu” al tuturor operelor lui Dimitrie Cante mir în manuscrise originale, copii 
ulterioare, traduceri şi ediŃii în mai multe limbi europene şi orientale, indicându-se cotele 
de păstrare ale acestora în arhive, muzee şi biblioteci în plan mondial.  

               Prin studii şi ediŃii în limbile rusă, română şi franceză am pus în circuitul ştiin Ńific 
european scrierea necunoscută a lui Dimitrie Cantemir „Cuvânt Panegiresc de laudă 
Marelui Mucenic Dimitrie din Tesalonic”, lucrare teologică de înaltă Ńinută.  

                Într-o alt ă serie de studii am demonstrat că ficŃiunea artistică larg răspândită precum 
că PrinŃesa Maria Cantemir, fiica lui Dimitrie Cantemir ar fi avut o idilă romantică cu 
Petru I, Ńarul Rusiei, nu corespunde realităŃii istorice.  
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      Pornind de la un studiu de caz „Satul Sculeni, raionul Ungheni” am lansat ipoteza 
conform căreia pierderile umane ale Basarabiei pe fronturile celui de-al Doilea Război 
Mondial au fost mult mai mari decât se estimează actualmente în literatura de specialitate. 

IV.  Activitatea didactică 
Numărul cursurilor Ńinute  
Numărul total de persoane la care aŃi fost conducător ştiinŃific al tezei de doctorat 2 
Numărul persoanelor la care aŃi fost conducător ştiinŃific şi care au susŃinut teza   
Numărul manualelor, materialelor didactice editate  

V. Activitatea managerială 

 

VI.  InformaŃii generale  
Premii, medalii, titluri etc. 

1. Ales  Membru de onoare a Institutului de Istorie „George BaruŃiu”, Filialei Cluj a Academiei 
Române (mai 2001).  

2. Acordat Premiul „Italia-2011”,  acordat de Ambasada Italiei în Republica Moldova şi 
Camera de ComerŃ moldo-italiană (2 octombrie 2011)  

3. Ales  Membru de onoare a  Academiei Române (15 noiembrie 2011)  

 

VII.  Alte activităŃi 
1.Referent oficial la teza de doctor a dl. Boris Parfentiev, pe tema: „Politicile editoriale ale TV 

Moldova 1: analiza istorico-mediologică (anii 1958-2009)” la specialitatea 10.01.10 „Jurnalism şi 
ştiinŃe ale comunicării”.  

2. Membru al colegiului de redacŃie la „Enciclopedia Moldovei”. 

       3. Membru al Colegiilor de redacŃie a revistelor: Revista de Istorie a Moldovei (Chişinău);  
Limba Română (Chişinău), Destin Românesc (Bucureşti-Chişinău); Calendar NaŃional (Chişinău), 
Akademos (Chişinău), Codrul Cosminului (Seria nouă) (Suceava), Analele UniversităŃii Creştine 
„Dimitrie Cantemir”. Seria Istorie (Bucureşti), Magazin bibliologic. Revistă ştiinŃifică şi 
bibliopraxiologică (Chişinău), Analecta Catolica (Chişinău). 

       4. Participări la Radio – 4 

 

Semnătura 


