Raport de activitate al
academicianului Andrei EŞANU
pentru anul 2009

1.

Activitatea ştiinţifică
Conducător al programului de stat „Dinastia Cante mir: Polifonismul preocupărilor
ştiinţifico-artistice”,
şef de proiect din cadrul aceluiaşi program de stat „Patrimoniul politic şi cultural al
Cantemireştilor (noi valorificări)”,
co-executor în proiectul „Dinastia Cantemireştilor: Bibliografie istorică ”;
şef de proiect instituţional „Personalităţi, mentalităţi şi valori cărturăreşti în sistemul
de relaţii naţionale şi europene (sec. XIV-XX)”,
şef se secţie „Istoria Universală” la IISD al A.Ş.M.
Rezultatele ştiinţifice principale
Numărul de publicaţii ştiinţifice total:
Inclusiv
Articole în reviste internaţionale
Articole în reviste locale
Articole în culegeri naţionale
Articole în culegeri internaţionale
Monografii
Manuale
Dicţionare
Participarea la foruri ştiinţifice
Activitatea inovaţională
Numărul de cereri prezentate
Numărul de hotărâri pozitive obţinute
Numărul de brevete obţinute
Numărul de brevete implementate
Denumirea seminarelor ştiinţifice organizate

16
3
8
2
1
1

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

Continuate investigaţiile în domeniul „Dinastiei Cantemireştilor”. Pentru prima dată în
ştiinţa istorică este întocmit repertoriul tuturor scrierilor lui D. Cantemir în manuscrise
originale , copii ulterioare, traduceri şi ediţii princeps în număr de 41 indicându-se
coordonatele de păstrare în arhive, biblioteci şi muzee din lume. În publicaţii aparte au
fost întreprinse încercări de a stabili data naşterii lui Antioh Cantemir, fiul, precum şi
raporturile lui D.Cantemir cu Sud-Estul Europei în anii 1711-1723 şi de a întocmi o
bogată agendă la iconografia Cntemireştilor.
În paralel s-a întreprins tentative de a vărsa mai multă lumină asupra obârşiei şi familiei
lui Luca Arbure, mare demnitar din epoca lui Ştefan cel Mare şi a urmaşilor săi direcţi în
baza izvoarelor inedite.
Scoase în evidenţă aportul lui Milescu Spătarul şi D. Cantemir în pătrunderea valorilor
occidentale în Rusia (sec. 17-18).

Publicat un deosebit de important izvor istoric pentru istoria Moldovei din sec-14-19. Întrun studiu aparte se încearcă de a veni cu noi valorificări şi interpretări privind întemeierea
Ţării Moldovei şi succesiunea domniilor în sec. al 14, pornind de la informaţiile inedite
din Pomelnicul menţionat.
3. Activitatea didactică
Numărul cursurilor ţinute
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
4. Informaţii generale
Premii, titluri etc.

