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raportului de activitate în anul 2013 pentru membrii titulari şi membrii corespondenţi ai AŞM 

I. Titlul, numele şi prenumele 

Membru corespondent al AȘM, DRAGNEV DEMIR. 
II. Activitatea ştiinţifică 

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

cercetări proiectelor bilaterale, internaţionale. 

 

Proiect din cadrul programelor de stat „Viaţa social, politică, economică, regională şi 

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

european (mijl. sec. al XIV-1812). Studii, documente şi cronici”. 

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  

Articole în culegeri  

Participarea la foruri ştiinţifice  

Activitatea inovaţională 

Numărul de cereri prezentate   

Numărul de hotărîri pozitive obţinute  

Numărul de brevete obţinute  

Numărul de brevete implementate  

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

A fost finisată culegerea de documente “Documente privind istoria Moldovei în anii 

1806-1809”. Culegerea include 300 documente inedite, depistate în Arhiva Naţională a 

Republicii Moldova, în volum de 30 c.a., care pun la dispoziţia cercetătorilor şi 

cercurilor largi de cititori materiale documentare privind viaţa socială şi economică, 

structuri administrative, istoria unor localităţi, materiale privind genealogia unor familii 

etc. Din Ţara Moldovei la începutul sec. XIX. Volumul prezintă interes nu numai 

pentru cercetătorii istorici, şi şi pentru economişti, demografi, filologi etc. 

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 

Şef Secţia Istorie Medievală, Institutul de Istorie al AȘM. 

VII. Informaţii generale  

Premii, medalii, titluri etc. 

VIII. Alte activităţi: 



Referent al lucrării: Mănăstiri şi schituri din Republica Moldova. Coord., red. şt. coautor 

acad. Andrei Eşanu, Chişinău, 2013, 800 p. ISBN 978-9975-4389-2-6. 

Referent al unei teze de doctorat. 

Preşedinte al Consiliului de susţinere a unei teze de doctorat. 

Membru CNAA, preşedinte al Comisiei Comisiilor unite de experţi la şedinţele socio-umane. 

Semnătura  

 


