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Raport de activitate în 2008
 al membrului corespondent Demir DRAGNEV,

doctor habilitat în istorie, profesor

1. Activitatea tiin ific
În perioada ianuarie - iunie 2007 în conformitate cu tematica institu ional  de baz 06410001F
Societatea medieval i modern  a Moldovei în contextul Europei de Est i Sud-Est au fost
efectuate în continuare un ir de activit i care se încadreaz  în tematica de lucru individual:
Întemeierea Moldovei. Cronologia primelor domnii.

2. Metode de cercetare utilizate
Au fost utilizate urm toarele metode de cercetare: dialectic , statistic , comparativ , a
induc iei i deduc iei, a analizei i sintezei

3. Rezultatele tiin ifice ob inute în anul de referin  ( pân  la 100 cuvinte)
 Au fost editat vol. XI al Colec iei „Documente privitoare la istoria rii Moldovei în

sec. al XVIII-lea (1787-1809)” în care sunt publicate 230 dcumente inedite, depistate în
arhive din Republica Moldova i alte ri în care sunt reflectate diverse aspecte ale istoriei
interne a societ ii moldovene ti în perioada de trecere de la medieval la modern

Num rul de publica ii tiin ifice total: 4

inclusiv
Comunic ri la conferin e na ionale. 5
Monografii 1
Manuale 1
Dic ionare 1
Participarea la foruri tiin ifice 5

4. Activitatea didactic
Num rul cursurilor inute 2 – Paleografia,

1 curs de masterat
Num rul total de persoane la care a- i fost conduc tor tiin ific al tezei de
doctorat

3

Num rul persoanelor la care a i fost conduc torul tiin ific i care au
sus inut teza

1

Num rul persoanelor la care a i fost conduc tori al tezei de licen 2
Num rul manualelor, materialelor didactice editate 2

5. Activitatea managerial

ef Sector Istorie veche i medie.

6. Alte activit i
În perioada de dare de seam  am analizat i am participat la discu ia tezei de doctorat elaborate
de doctorandul Sava Igor “Domeniul m stiresc în Moldove sec. XIV – XVI”


