
F  I  Ş  A  
raportului de activitate în anul 2010 pentru membrii titulari şi membrii corespondenŃi ai AŞM 

 
I. Titlul, numele şi prenumele  

Demir DRAGNEV, membru corespondent, doctor habilitat 
 

II. Activitatea ştiinŃifică 
Conducător al proiectului instituŃional 06410001F „Societatea medievală şi modernă a Moldovei în 
contextul Europei de Est şi Sud-Est” 

III. Rezultatele ştiinŃifice principale 
Monografii în ediŃii internaŃionale  
Monografii în alte ediŃii 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 Ńara  
Articole în reviste naŃionale, categoria A  
Articole în reviste naŃionale, categoria B  
Articole în reviste naŃionale, categoria C 2 
Articole în culegeri 1 
Participarea la foruri ştiinŃifice 1 
Activitatea inovaŃională 
Numărul de cereri prezentate   
Numărul de hotărîri pozitive obŃinute  
Numărul de brevete obŃinute  
Numărul de brevete implementate  

IV. Rezultatele ştiinŃifice obŃinute în anul de referinŃă ( până la 100 cuvinte) 
Au fost puse în circuitul ştiinŃific documente inedite privind evoluŃia societăŃii moldoveneşti 
de la medieval la modern în preajma războiului ruso-turc din 1806-1812, noii documente 
referitoare la diverse categorii sociale, relaŃii funciare, interurbane şi alte procese interne. Au  
fost elaborate studii istoriografice, referitoare la istoria medievală şi modernă a Moldovei, 
fost analizate viziunile economice ale lui Dimitrie Cantemir, în contextul viziunilor 
europene din epoca respectivă..  

V. Activitatea didactică 
Numărul cursurilor Ńinute 3 
Numărul total de persoane la care aŃi fost conducător ştiinŃific al tezei de 
doctorat 

 

Numărul persoanelor la care aŃi fost conducător ştiinŃific şi care au susŃinut 
teza  

 

Numărul manualelor, materialelor didactice editate 1 

VI.  Activitatea managerială 

Şeful sectorului Istorie Medievală 
VII.  InformaŃii generale  

Premii, medalii, titluri etc. 1. Medalia jubiliară „Veteran al UniversităŃii Pedagogice de 
Stat „Ion Creangă”; 2. CetăŃean de onoare al oraşului Soroca 

VIII: Alte activităŃi. 1. Preşedinte al Consiliului ŞtiinŃific Specializat „Istoria românilor”; 2. 
Membrul Biroului SecŃiei de ŞtiinŃe Socioumane a AŞM; 3. Membru al Consiliului 
ŞtiinŃific al IISD al AŞM 

Semnătura  


