
F I Ş A  

raportului de activitate în anul 2014 pentru membrii titulari şi membrii corespondenţi ai AŞM 

 

I. Titlul, numele şi prenumele 

membru titular al AŞM, membru de onoare al Academiei Române  

ANDREI EŞANU 

 

II. Activitatea ştiinţifică 

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

cercetări proiectelor bilaterale, internaţionale 

      

 1.Participant la proiectul instituţional Viaţa socială, politică, economică, regională şi 

culturală din Ţara Moldovei sub impactul tradiţionalismului şi a înnoirilor în spirit european 

(mij. sec. XIV-1812). Studii, documente şi cronici., coordonator şi executor  al subproiectului 

instituţional: „Cronicele Ţării Moldovei,  sec. XV-XVI” 

        

2.  Responsabil de proiectul bilateral internaţional (2012-2014)  „Cultură şi politică în Sud-Estul Europei 

(sec. XV-XX)”  cu Institutul de Studii Sud-Est Europene, al Academiei Române (Bucureşti) 

    

 3.  Participant la proiectul  „Enciclopedia Moldovei” iniţiat de Institutul de Studii Enciclopedice al AŞM    

 

III. Rezultatele ştiinţifice principale 

Publicaţii 22 

      inclusiv  

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 2 

Monografii editate în ţară 1 

Articole în reviste naţionale, categoria A  

Articole în reviste naţionale, categoria B  

Articole în reviste naţionale, categoria C 8 

Articole în culegeri naţionale  5 

Articole în culegeri internaţionale 6 

Coordonări  de lucrări 2 

Participarea la foruri ştiinţifice 4 

Articole de popularizare  5 

 

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

         În cadrul proiectului instituţional „Viaţa socială, politică, economică şi culturală din Ţara 

Moldovei sub impactul tradiţionalismului şi a înnoirilor în spirit european (perioada sec. XIV-

1812). Studii şi documente” am finisat lucrarea ”Cronicele Ţării Moldovei (sec. XV-XVI)” 

coautori Igor Cereteu şi Valentina Eşanu în volum de cc. 40 c.a. Volumul include  un studiu 

Introductiv  (vol. 8 c.a. de A. Eşanu) în care este analizată problema apariţiei şi evoluţiei genului 

cronicăresc în limba slavă în Moldova în  sec. XV-XVI cu abordări  şi nuanţări noi în baza 

analizei istoriografice şi a conţinutului propriu zis a letopiseţelor, urmată de o notă explicativă 

la volum, completate de 14 cronici slavo-moldovene, fiecare incluzând o introducere privind 

conţinutul, manuscrisele şi ediţiile, precum şi textul în limba originalului şi  traducerea în limba 

română.  Fiecare letopiseţ este însoţit de note comentarii şi facsimile.  Lucrarea se încheie cu o 

amplă bibliografie la problema în cauză. Proiectul constituie o încercare de pionierat în ştiinţa 

academică din Republica Moldova.  

         În paralel au fost tipărită  culegerea de studii EŞANU ANDREI,  Cultural universe in 

Moldavia (XV-XIX). Studies / Univers cultural în Moldova (sec. XV-XIX). Studii.  Acad. de  Şt.  

a Moldovei, In-t de Istorie,  Chişinău, Lexon-Prim, 2013, 328 p., vol. 20 c.a., care cuprinde 23 



de articole  în patru limbi cu privire la istoria şi cultura cărţii, biblioteci mănăstireşti şi private, 

învăţământ şi literatură didactică în Ţara Moldovei, Dimitrie Cantemir şi descendenţii săi, 

precum şi  anomalii naturale. În volum au fost scoase în lumină pentru prima dată  circulaţia 

cărţii est-slave în ţările române al lui Ivan Feodorov în special, reconstituite  biblioteci 

mănăstireşti şi particulare medievale între cea a lui Nicolae Milescu Spătaru. Contribuţii la 

cercetarea problemei Cantemireştilor şi la raporturile omului cu natura.  

      În alte 22 de articole (inclusiv 8 în ed. Internaţionale) dintre care 14 în colaborare cu 

Valentina Eşanu, au fost abordate, propuse rezolvări, emise ipoteze, valorificate   noi date şi 

informaţii din numeroase biblioteci şi arhive din întreaga Europă.     

      Coordonate 2 lucrări, inclusiv una publicată la Bucureşti, fiind vorba de materialele sesiunii 

în comun cu Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române (din 1 noiembrie 

2013), iar alta dedicată lui Paisie Velicicovski  şi moştenirii sale semnată de Valentina Pelin.  

    Noile rezultate ale investigaţiilor au fost prezentate la 4 sesiuni de comunicări, inclusiv 3 

internaţionale şi 4 emisiuni tele-radio. 

     În a.c. ales Membru de onoare  a Institutului de Studii Sud-Est Europene la Academiei 

Române; obţinut Premiul AŞM pentru lucrarea Mănăstiri şi schituri din Republica Moldova, 

coord. Acad. Andrei Eşanu,  Chişinău, 2013, 800 p. şi  2 diplome la Salonul Internaţional de 

carte pe 2014 pentru cartea Andrei Eşanu, Univers cultural în Moldova (sec. XV-XIX), 

Chişinău, 2013, 328 p., precum şi o Diplomă a Primăriei Chişinău, pentru studii la Istoria  

capitalei. 

V. Activitatea didactică 

Numărul cursurilor ţinute - 

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

habilitat 

3 

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

Numărul manualelor, materialelor didactice editate - 

VI. Activitatea managerială 

- 

 

VII. Informaţii generale  

Premii, medalii, titluri etc. 

 

1. Premiul AŞM în anul 2014 pentru vol. Mănăstiri şi schituri din Republica Moldova, coord. 

Acad. Andrei Eşanu,  Chişinău, 2013, înmânat la 27 aprilie, Chişinău, 2014.  

2. Diploma Primăriei Chişinău, pentru studii la Istoria Chişinăului, înmânat la 18 iunie 2014 

3. Diploma şi  Premiul „Clio” la Salonul Internaţional de Carte, Ediţia a XXIII-a, Chişinău,  

2014, pentru vol. Andrei Eşanu Univers cultural în Moldova (sec. XV-XIX), Chişinău, 2013. 

4. Testimoniu de Lauriat  a Bibliotecii Naţionale a RM pentru lucrarea Cultural universe in 

Moldovia/ Univers cultural în Moldova (sec. XV-XIX), Chişinău, 2013 de Andrei Eşanu clasat în 

topul celor mai citite 10 cărţi ale anului 2013. 

5. Diplomă de Membru de onoare  a Institutului de Studii Sud-Est Europene la Academiei 

Române,  Bucureşti, 19 noiembrie 2014 

 

 

VIII. Alte activităţi 

 

Conducător Seminar teoretic al Institutului de 

Istorie:   

 

1. Seminar la 17 aprilie 2014  mem. cor. Demir  Dragnev,  cu tema „Perioada de tranziţie de la 

medieval la modern în istoria românilor. Probleme controversate” 

2. Seminar la  3 iulie 2014, cercet. şt. Negrei Ion,  cu tema „ Mişcarea naţională în Basarabia la 

încep. sec. al XX-lea” 

3.  Seminar la 30 septembrie 2014 dr. hab. Ion Chirtogă  

cu tema „Politica Rusiei Moscovite în raport cu vecinii (sec. 

XVI- încep. sec. XIX)„ 
 



 

 

 

Semnătura  

 


