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raportului de activitate în anul 2010 pentru membrii titulari şi membrii corespondenŃi ai AŞM 
 

I. Titlul, numele şi prenumele   
Andrei EŞANU, academician, doctor habilitat 

II.   Activitatea ştiinŃifică 
Conducător al programului de stat Dinastia Cantemir: Polifonismul preocupărilor 
ştiinŃifico-artistice, 
şef de  proiect din cadrul  aceluiaşi program  de stat Patrimoniul politic şi cultural al 
Cantemireştilor (noi valorificări)  
 şef de proiect instituŃional PersonalităŃi, mentalităŃi şi valori cărturăreşti în sistemul de 
relaŃii naŃionale şi europene (sec. XIV-XX), 

III. Rezultatele ştiinŃifice principale 
Numărul de publicaŃii ştiinŃifice total: 12 
Inclusiv  
Articole în reviste internaŃionale - 
Articole în reviste locale 7 
Articole în culegeri naŃionale 1 
Articole în culegeri internaŃionale 2 
Monografii 3 
Manuale - 
DicŃionare - 
Participarea la foruri ştiinŃifice 6 
Activitatea inovaŃională 
Numărul de cereri prezentate   
Numărul de hotărîri pozitive obŃinute  
Numărul de brevete obŃinute  
Numărul de brevete implementate  
Denumirea seminarelor ştiinŃifice organizate  

IV.  Rezultatele ştiinŃifice obŃinute în anul de referinŃă ( până la 100 cuvinte) 
În 2010 au fost finalizate şi publicate în colaborare 3 cărŃi:  
1. Neamul Cantemireştilor. Bibliografie. Coordonator acad. Andrei Eşanu. Alcătuitori  
Andrei Eşanu, Igor Cereteu, Valentina Eşanu,  Dinu Poştarencu, Maria Poştarencu 
(2010). 
2. Eşanu Andrei, Eşanu Valentina, Mănăstirea VoroneŃ. Istorie. Cultură Spiritualitate, 
(2010).  
3. Eşanu Andrei, Eşanu Valentina, Moştenirea culturală a Cantemireştilor (2010) şi 9 
studii în volum de 3,5 c.a., în total (cotă parte) - 38 c.a.  Pentru prima dată în ştiinŃa 
istorică naŃională este adusă în actualitate şi editată (în Destin Românesc,  2010, nr. 2)  
lucrare necunoscută a lui Dimitrie Cantemir „Panegiric sau cuvânt de laudă  Sfântului  
Marelui Mucenic Dimitrie de Tasalonic” (1719), pe care am tradus-o în limba română 
însoŃită de un amplu studiu introductiv, note şi comentarii (volum 2 c.a.). Elaborat 
compartimentul „Cantemireştii minori în Rusia” la lucrarea de plan în cadrul 
proiectului instituŃional, care cuprinde eseuri biografice despre Maria Cantemir, 
Smaragda, Matei, Constantin şi Şerban Cantemir. Publicat un deosebit de important 
izvor pentru istoria Moldovei din sec. XIV-XIX – „Pomelnicul Mănăstirii VoroneŃ”  (în 
volumul „Mănăstirea VoroneŃ. Istorie. Cultură Spiritualitate”). Într-un studiu aparte se 
încearcă de a veni cu noi valorificări şi interpretări privind întemeierea łării Moldovei 



şi succesiunea domniilor în sec. al 14, pornind de la informaŃiile inedite din Pomelnicul 
menŃionat  (în volumul „Mănăstirea VoroneŃ. Istorie. Cultură Spiritualitate”. 

V. Activitatea didactică 
Numărul cursurilor Ńinute  
Numărul total de persoane la care aŃi fost conducător 
ştiinŃific al tezei de doctorat 

1 

Numărul persoanelor la care aŃi fost conducător 
ştiinŃific şi care au susŃinut teza  

 

Numărul manualelor, materialelor didactice editate  

VI.  Activitatea managerială 

Şef se secŃie Istoria Universală la IISD 
VII.  InformaŃii generale  

Premii, titluri etc. 
VIII.  Alte activităŃi 

Semnătura  
 


