
 

Anexa A 

FIŞA 

raportului de activitate în anul 2015 pentru membrii titulari şi membrii corespondenţi ai AŞM 

I. Titlul, numele şi prenumele 

Academician Andrei EŞANU, membru de Onoare al Academiei Române 
II. Activitatea ştiinţifică 

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

cercetăriproiectelor bilaterale, internaţionale. 

Conducător al proiectului de cercetări ştiinţifice: Univers politic, cultural-spiritual şi rural în Ţara Moldovei 

de la medieval la modern (în context european)  

 

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 4 

Monografii editate în ţară  

Articole în reviste naţionale, categoria A  

Articole în reviste naţionale, categoria B 2 

Articole în reviste naţionale,  5 

Articole în culegeri 5 

Participarea la foruri ştiinţifice  

Organizator de conferinţe 3 

Participarea la foruri ştiinţifice naţionale/internaționale 3/4 

Emisiuni Radio-TV 6 

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

Dintre rezultatele noi evidenţiem: 

1. Investigaţiile privind geneza ţinuturilor Lăpuşna şi Sorocane-au îndreptatspreconcluziacă acestea îşi trag 

obârşia dinformaţiuni teritorialedesatedepână laconstituirea şi extinderea teritorială a ŢăriiMoldovei însec. 

XIV.  

2. În baza unor surse documentare inedite am realizat investigaţii care ne-au determinat să considerăm că o 

bună parte din biblioteca lui D. Cantemir a ajuns în Rusia după 1711.  

3. Investigaţiile preliminare prin studiul comparativ dintre Historia moldo-vlahica şi Hronicul vechimei a 

romano-moldo-vlahilor de D. Cantemir ne-au făcut să concluzionăm că se confirmă ipoteza lui P.P. 

Panaitescu şi Dan Sluşanschi precum că Historia … reprezintă o variantă latină de lucru a Hronicului… 

4. Cuprinzând procesele politice și culturale care aveau loc în lumea românească și vecinătatea imediată din 

imperiul Rusiei și cel Habsburgic în perioada 1848-1878 am ajuns la concluzia că fondarea Universității ruse 

din Odessa (1865), a celei maghiare din Cluj (1867) și a celei germane din Cernăuți (1875) reprezintă o 

reactive imediată la fondarea universităților românești din Iași (1860) și București (1864) în vederea 

anihilării influențelor lor  culturale în vediul populației româneşti aflate sub stăpânire străină.  

V. Activitatea didactică 

Numărul cursurilor ţinute  

Numărul total de persoane la care a fost conducător ştiinţific al tezei de doctorat 4 

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

Numărul manualelor, materialelor didactice editate  

VI. Activitatea managerială 

Şef al Secţiei Istorie Medievală de la Institutul de Istorie al AŞM 

Conducător al Seminarului Metodologic al Institutului de Istorie 
 

VII. Informaţiigenerale 

Premii, medalii, titluri etc. 
1. Premiul Dimitrie Cantemir de la Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir din Bucureşti, 23 octombrie 2015 2.  

2. Diploma şi Premiul „Clio” la Salonul Internaţional de Carte, Ediţia a XXIV-a, Chişinău, 4 septembrie 2015, pentru vol. 

colectiv O istorie a Basarabiei, Chişinău, 2015. 

Semnătura______________ Academician Andrei EŞANU 


