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

I. Titlul, numele şi prenumele membru corespondent al AŞM 

VLADIMIR ȚARANOV 
 

II. Activitatea ştiinţifică 

Executor în cadrul proiectului instituțional 11.817.07.02F – Evoluții politice, social-economice 

și culturale în RASSm, Basarabia interbelică, RSSM și Republica Moldova 

III. Rezultatele ştiinţifice principale 

Monografii în ediţii internaţionale  

Monografii în alte ediţii din străinătate 2 (în culegeri de studii) 

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 1 

Articole în reviste naţionale, categoria C  

Articole în culegeri 1 

Participarea la foruri ştiinţifice 5 

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) 

Editarea volumului de comunicări științifice “Istoriceskie aviazi Moldavii so stranami SNG”, în 

prefața căruia am analizat importanța legăturilor politice, economice, culturale și altele, cu 

popoarele URSS, în dezvoltarea rapidă a țării noastre. Această experiență trebuie valorizată, să 

tregem concluzii folositoare. 

În anul 2014 am finalizat scrierea concluziilor lucrării de plan 2011-2014 cu titlul “Progresul 

istoric al RSSM” și am redactat întreg conținutul manuscrisului. Textul a fost aprobat în ședința 

Secției Istorie Contemporană la data de 6 noiembrie 2014 (recenzenți – dr. L. Bulmaga; dr. hab. 

N. Enciu).  

V. Activitatea didactică 

Numărul cursurilor ţinute  

Numărul total de persoane la care a  fost conducător ştiinţific al tezei de doctorat 3 

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

Numărul manualelor, materialelor didactice editate 1 

VI. Activitatea managerială 

Din 1996 dețin funcția de președinte al Asociației oamenilor de știință a Moldovei N. Milescu 

Spătaru, care anual organizează cel puțin șase conferințe pe diferite teme științifice actuale. 

VII. Informaţii generale  

Premii, medalii, titluri etc. 

VIII. Alte activităţi    Membru al Comisiei de atestare al CNAA 

Semnătura  

 

 


