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raportului de activitate în anul 2013 pentru membrii titulari şi membrii corespondenţi ai A.Ş.M. 

 

I. Titlul, numele şi prenumele  m.cor. VULPE NICOLAE 

II. Activitatea ştiinţifică 

Conducător al proiectului din cadrul programului de Stat „Cercetări fundamentale şi aplicative în 

matematică” 12.839.08.05F  Probleme de studiu local şi global al singularităţilor câmpurilor 

vectoriale polinomiale   

III. Rezultatele ştiinţifice principale 

Monografii în ediţii internaţionale 0 
Monografii în alte ediţii din străinătate 0 
Articole în reviste cu factor de impact mai mare de 1 1 
Articole în reviste cu factor de impact 0,1-1.0 0 
Articole în reviste cu factor de impact 0,01- 0,1 0 
Articole în alte reviste editate în străinătate 1 
Preprinturi editate în străinătate 4 
Articole în reviste naţionale, categoria A 0 
Articole în reviste naţionale, categoria B 0 
Articole în reviste naţionale, categoria C 0 
Articole în culegeri 3 
Participarea la foruri ştiinţifice 2 
Activitatea inovaţională 

Numărul de cereri prezentate  0 
Numărul de hotărîri pozitive obţinute 0 
Numărul de brevete obţinute 0 
Numărul de brevete implementate 0 

IV. Rezultatele ştiinţifice obţinute în anul de referinţă  

In comun cu specialistii din domeniu de la Universitatea din Montreal  au fost 

depistate toate configuraţiile de singularităţi (finite si infinite) geometric distincte, posibile 

pentru  familia de sisteme patratice ce posedă  singularităţi finite  de multiplicitate totală 

mf=0,1,2.  De asemenea  

 in comun cu colegii de la Universitatea Autonomă din Barcelona au fost efectuate (si sunt 

in derulare)   cercetări ştiinţifice ce ţin de analiza globala a familiei de sisteme diferenţiale  

pătratice.  Au fost  depistate toate configuraţiile de singularităţi (finite si infinite) 

geometric distincte, posibile pentru această  familie  in cazul existenţei a trei singularităţi 

finite reale distincte. In total au fost depistate 147 de configuraţii geometric distincte şi au 

fost determinate criteriile invariante de realizare a fiecareia dintre ele.    

Au fost depistate toate configuraţiile de singularităţi (finite si infinite) geometric 

distincte, posibile pentru  familia de sisteme patratice ce posedă  singularităţi finite  de 

multiplicitate totală mf=0,1,2.  

V. Activitatea didactică 

Numărul cursurilor ţinute 0 

Numărul total de persoane la care a  fost conducător ştiinţific al tezei de doctorat 0 

Numărul persoanelor la care a  fost conducător ştiinţific şi care au susţinut teza  0 

Numărul manualelor, materialelor didactice editate 0 



VI. Activitatea managerială 

Nu efectuiez 

VII. Informaţii generale  

Premii, medalii, titluri etc. Nu am primit. 

VIII. Alte activităţi 

Am fost membru al comitetelor de program la conferinţele: 

- International Scientific Conference Mathematics & IT: Research and Education 

MITRE-2013,Chisinau, Republic of Moldova, 18-22 August 2013.  

- International Scientific Conference in Applied and Industrial Mathematics CAIM-

2013,Bucharest, Romania, September 2013.  

 

Semnătura         Vulpe Nicolae 
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