
Academicianul ARNAUTOV Vladimir 
F I Ş A  

raportului de activitate în anul 2017  pentru membrii titulari şi membrii corespondenţi ai A.Ş.M. 

I. Titlul, numele şi prenumele  academician, Arnautov Vladimir 

II. Activitatea ştiinţifică 

Executor al proiectelui instituţional: 15.817.02.04F „Tendințe moderne în algebră, topologie și 

geometrie: cercetări fundamentale și aplicații”   

III. Rezultatele ştiinţifice principale 

Monografii în ediţii internaţionale  
Monografii în alte ediţii din străinătate  

Articole în reviste cu factor de impact mai mare de   

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 ţara  
Articole în reviste naţionale, categoria A 2 

Articole în reviste naţionale, categoria B  
Articole în reviste naţionale, categoria C 1 
Articole în culegeri 1 
Participarea la foruri ştiinţifice 1 
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 cuvinte) 

S-a construit un exemplu de inel nilpotent și exemplu de lanț necondensabil 1 < 2  de topologii de 

inel și o topologie de inel  pe inelul R astfel încât între topologiile 
'
1= inf{1, }   și  

'
2= inf{2, 

}  există un lanț infinit de topologii de inel.   
 

V. Activitatea didactică 

Numărul cursurilor ţinute                                                                                          4 

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

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

Numărul manualelor, materialelor didactice editate  

VI. Activitatea managerială 

Conducător al seminarului Algebră și Topologie 

Informaţii generale  

Membru al Consiliului ştiinţific al I.M.I. A.Ş.M.; Membru al Colegiului de redacţie al revistei Bul. 

A.Ş.M., Seria Matematică; Membru  al Societăţii de Matematică a Moldovei; Membru  al Societăţii 

de Matematică „Constantin Sibirskii”;  

Alte activităţi 

Profesor universitar, universitatea „T. Şevcenco” din Tiraspol. 

 

Semnătura         ARNAUTOV Vladimir 


