
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 AȘM,  Dragnev Demir. 
II. Activitatea ştiinţifică 

Participarea la proiectul „Univers politic, cultural-spiritual și rural din Țara Moldovei: de 

la medieval la modern în context european”, inclusiv conducător de subproiect: 

„Documente privitoare la istoria Țara Moldovei: în timpul războiului ruso-turc (1806-

1812)”, vol. IV, anii 1809 – aprilie 1810. 

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 (în 

enciclopedie) 

2 

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 2 

Participarea la foruri ştiinţifice 2 

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) 

A fost finisată selectarea și prelucrarea arheografică a 570 de documente depistate în 

arhivele din Republica Moldova și România, referitoare la perioada iulie 1809 – aprilie 

1810 când au fost reluate operațiunile militare ruso-otomane, cea ce s-a răsfrânt negativ 

asupra situației interne a Țării Moldovei aflate sub administrație civilă rusă. Documentele 

se referă la aprovizionarea de către populație a armatei, starea social-economică și 

cultural-spirituală din țară.  

V. Activitatea didactică 

Numărul cursurilor ţinute - 

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

doctorat 

1 

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

teza  

- 

Numărul manualelor, materialelor didactice editate - 

VI. Activitatea managerială 

Membru al Comisiei de Atestare a Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare (până la 

01.07.2017). 

Membru al Consiliului Școlii Doctorale Științe Umanistice a Universității AȘM. 

VII. Informaţii generale  

 



Publicații:  

1. DRAGNEV D., CERNENCHI E., Un studiu de referințe despre geneza problemei basarabene 

// Academos: Revistă de știință, cultură și artă. 2017, nr. 1 (44), p. 165-166. ISSN 1857-0461. 

  

2. DRAGNEV D., Despre propria activitate științifică (alegerea specialității, tematicii de 

cercetare și despre unele rezultate obținute) În: Membru corespondent Demir Dragnev. 

Biobibliografie, Chișinău, Biblioteca Științifică Centrală „A. Lupan” (Institut), 2017, p. 15-35. 

ISBN 978-9975-3131-4-8. 

 

3.ДРАГНЕВ Д., ДРАГНЕВ Е., Молдавия: География. Население. Государственное 

устройство. Религия. Религиозное законодательство. История. В.: Православное 

энциклопедия, том. 46. Москва, Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 

2017, с. 374-384. ISBN 978-5-89572-053-0.  

 

4. ДРАГНЕВ Д., ДРАГНЕВ Е., Молдавское княжество. География. Население. Язык и 

письменность. История. В.: Православное энциклопедия, том. 46. Москва, Церковно-

научный центр «Православная энциклопедия», 2017, с. 374-384. ISBN 978-5-89572-053-0. 

 

Participări cu referate la conferințe științifice. 

 

1. Conferința științifico-comemorativă: Profesorul și istoricul Anton Moraru – 80 ani de la 

naștere. Organizatori: USM, Institutul de Istorie al AȘM, etc. 

Comunicare: DRAGNEV D, Profesorul Anton Moraru – autorul primului manual de istorie a 

românilor din Republica Moldova, Chișinău, 28 octombrie 2017. 

2. Conferința științifică internațională: Centenar Sfatul Țării. Organizatori: Institutul de Istorie al 

AȘM, Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău et alții. Comunicare: 

DRAGNEV D., Constatări privind începutul mișcării naționale în Basarabia sub regim țarist, 

Chișinău, 21 noiembrie 2017.  

 

VIII. Alte activităţi: 

 

Președinte al seminarului științific de profil de susținere a tezelor de doctor și doctor 

habilitat la specialitatea Istoria Românilor (pe perioade) de pe lângă Universitatea Pedagogică de 

Stat „Ion Creangă”. 

 

 

m. c. Demir Dragnev  _______________ 

 

 


