
Anexa A 

F I Ş A  

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

I. Titlul, numele şi prenumele:Membru corespondent al AŞM, ŢARANOV VLADIMIR 

II. Activitatea ştiinţifică 

Consultant ştiinţific în Secția Istorie Contemporană. Activitate de cercetare în cadrul 

proiectului instituţional cu tema ”Statul sovietic şi progresul istoric al RSS 

Moldovenești (1940-1990)”. 

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 1 

Articole în reviste naţionale, categoria A  

Articole în reviste naţionale, categoria B 1 

Articole în reviste naţionale, categoria C 1 

Articole în culegeri  

Participarea la foruri ştiinţifice 6 

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) 

În cadrul lucrării „Очерки советской цивилизации», utilizându-se o seamă de noi 

abordări teoretico-metodologice asupra perioadei sovietice, precum şi noi date şi fapte, 

sunt tratate astfel de aspecte importante ale problemei investigate, cum ar fi: modul de 

producţie în cadrul civilizaţiei sovietice, sistemul politic al societăţii sovietice, valorile 

morale ale societăţii, precum şi locul fiinţei umane în cadrul respectivei civilizaţii. Scrisă 

în formă de schiţe, lucrarea este adresată unui cerc larg de cititori. 

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 

Preşedinte al Asociaţiei „Nicolae Milescu Spătaru” din Moldova. 

VII. Informaţii generale  

Premii, medalii, titluri etc. 

VIII. Alte activităţi: 3 articole în ziare şi publicaţii periodice din Republica Moldova.  

Semnătura  

 


