FIŞA
raportului de activitate în anul 2020 pentru membrii titulari,
membrii corespondenți și membri desemnați ai Secțiilor de Științe ale AŞM
I. Titlul, numele şi prenumele, secția de științe a AȘM
Dr. hab., prof. univ., Eremia Ion, Secţia Științe sociale, economice, umanistice și arte

II. Activitate ştiinţifică (participarea în proiecte de cercetare)
Conducător/executor al proiectelor din cadrul Programelor de Stat, proiectelor de cercetări
proiectelor bilaterale, internaţionale (conform Anexei 1)
Anexa 1.
1. Program de Stat (2020–2023)
Nr./o Cifrul proiectului
Denumirea proiectului
20.80009.1606.11

Perioada de
realizare
Patrimoniul academic universitar 2020–2023
din
RSS
Moldovenească:
investigarea
și
valorificarea
bunelor practice

III. Activitatea în anul de referință (date statistice)
Monografii în ediţii internaţionale recunoscute (Springer etc.)
Monografii în alte ediţii din străinătate
Articole în reviste cu factor de impact cu indicarea IF
Articole în alte reviste editate în străinătate
Culegeri de documente editate în ţară
Capitole în monografii naționale/internaționale
Articole în reviste naţionale, categoria A
Articole în reviste naţionale, categoria A+
Articole în reviste naţionale, categoria B
Articole în reviste naţionale, categoria B +
Articole în reviste naţionale, categoria C
Articole în alte reviste naționale neacreditate
Articole de popularizare a științei
Emisiuni YouTube de popularizare a științei
Articole în culegeri internaționale
Articole în culegeri naționale
Articole în materiale ale conferințelor internaționale
Articole în materiale ale conferințelor naționale
Participare cu raport la foruri ştiinţifice internaționale:
în străinătate / în Republica Moldova
Participare cu raport la foruri ştiinţifice naționale
Participare cu raport la foruri ştiinţifice cu participare
internațională
Numărul de cereri de brevetare prezentate
Numărul de hotărâri pozitive obţinute
Numărul de brevete obţinute
Numărul de brevete implementate

Director/ executor
al proiectului
Executor

1
1

1

1

1
1
1

IV. Rezultate ştiinţifice obţinute în anul de referinţă (100-200 de cuvinte)
În anul 2020 atenţia principalîă a fost acordată realizăriii obiectivelor ce ţin de activitatea în cadrul
Proiectului de cercetare Patrimoniul academic universitar din RSS Moldovenească: investigarea
și valorificarea bunelor practice. Au fost prezentate două articole pentru publicare (unul dintre
care - A.V. Repida – biografia unei personalităţi marcante - deja a fost publicat). De asemenea, a
fost realizată a treia ediţie a volumului de documente Relaţiile externe ale Ţării Moldovei în
documente şi materiale (1360-1858), Editor, selectarea documentelor şi studiul introductiv: Ion
Eremia, Ed. a 3-a, rev. şi ad. Chişinău, Editura Cartdidact, 2020, 942 p. Studiul introductiv, practic
a fost dublat, o atenţie deosebită acordându-se literaturii de specialitate publicată de către istoricii
din Rusia

V. Activitate didactică
Numărul cursurilor elaborate/ţinute
- Denumirea cursurilor de licență elaborate/ţinute
1. Metodologia cercetării istorice
2. Istoriografie românească şi universală
3. Izvoristica
4. Spaţiul românesc în contextul proiectelor de unificare a Europei
- Denumirea cursurilor de masterat elaborate/ţinute
1. Politică si islam la nord de Dunăre: Ţările române şi Imperiul Otoman în
secolele XV-XIX
2. Etică şi integritate academică
3. Statutul politico-juridic internaţional al Ţării Moldovei în epoca medievală şi
modernă: istorie şi interpretări contemporane
4. Constituirea Mitropoliei Ţării Moldovei: probleme controversate
Numărul total de persoane la care a fost conducător ştiinţific al tezei de doctorat
Numărul persoanelor la care a fost conducător ştiinţific şi care au susţinut teza
Numărul total de persoane la care a fost conducător ştiinţific al tezei de masterat
Numărul manualelor, materialelor didactice editate

8
4

4

3
3

Teze de doctorat / postdoctorat susținute și confirmate în anul 2020 sub conducerea membrilor
secției
Numele şi
Instituţia de
Pretendentul,
Teză de
prenumele
învățământ superior
Titlul tezei
doctorat/postdoctorat
conducătorului
Teză de masterat

VI. Activitate managerială
Director Departamentul Istoria Românilor, Universală şi Arheologie al Facultății de Istorie și
Filosofie a Universității de Stat din Moldova
VII. Aprecierea și recunoașterea rezultatelor obținute (Premii, medalii, titluri, aprecieri pe
portaluri specializate etc.).

Distincții obținute la expoziții și târguri de inventică

Nr.
d/o

Denumirea expoziţiei, târgului

Participanţii

Tematica
prezentărilor

Distincţii
obţinute

VIII. Membru/președinte al comitetului organizatoric/științific, al comisiilor, consiliilor științifice de
susținere a tezelor
nr
Numele, prenumele
Evenimentul (conferință,
Perioada
Calitatea (membru,
consiliu de susținere etc.)
președinte ș.a.)

Redactor / membru al colegiilor de redacţie al revistelor naţionale / internaţionale
nr
Numele, prenumele
Revista
“Destin Românesc”,
“Tiragetya”;
“Analele Universităţii Spiru Haret
Bucureşti (România);
4.
Eremia Ion
Balcanica Posnaniensia, Poznan
(Polonia)”,
5.
Eremia Ion
Studia Universitatis Moldaviae
6.
Eremia Ion
ProMemoria
IX. Participări la foruri științifice:
1.
2.
3.

Eremia Ion
Eremia Ion
Eremia Ion

Manifestări științifice internaționale (în străinătate)
Numele, prenumele, titlul Titlul manifestării
Nr ştiinţific participantului
organizatori/instituția
organizatoare/țara

Calitatea (membru,
redactor, referent)
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru

Perioada
desfășurării
evenimentului

Titlul
comunicării/raportului
susținut

Manifestări științifice internaționale (în Republica Moldova)
Numele, prenumele, titlul Titlul manifestării
Perioada
Nr ştiinţific participantului
organizatori/instituția
desfășurării
organizatoare/țara
evenimentului)

Titlul
comunicării/raportul
ui susținut

Manifestări științifice naționale
Numele, prenumele, titlul Titlul manifestării
Nr ştiinţific participantului
organizatori/instituția
organizatoare/țara

Perioada
desfășurării
evenimentului

Titlul
comunicării/raportul
ui susținut

Perioada
desfășurării
evenimentului
28 decembrie
2020

Titlul
comunicării/raportul
ui susținut
Istorie şi tradiţii
locale la Cuzap.

Manifestări științifice cu participare internațională
Numele, prenumele, titlul Titlul manifestării
Nr ştiinţific participantului
organizatori/instituția
organizatoare/țara
1. Ion Eremia
Prezentarea volumului: Sorin
Şipoş, Cosmin Patca, Ioana
Blajec. Album istorico-

geografic, Oradea 2020
Oradea, Românis (online)
Ion 5.
Eremia
I ediție a conferinței
naționale cu participare
internațională „O utopie
transformată în realitate:
devenirea capitalului
academic universitar în RSS
Moldovenească – de la
planificare la reproducere”,
15-17 octombrie 2020 la
Chișinău(online)

15-17
octombrie 2020
la Chișinău

A.V. Repida –
biografia unei
personalităţi
marcante

X. Promovarea rezultatelor obținute și a activității membrilor secției în mass-media
Emisiuni YouTube
de popularizare a științei
Emisiunea

Nr
d/o
1.

Nume, prenume
Eremia Ion

La Originile Țării Moldovei

2.

Eremia Ion

3.

Eremia Ion

Anul
1812.
Interpretări
Contemporane |
Identitatea
românească
a
moldovenilor

4.

Eremia Ion

Epidemia holerei Morbus în
Basarabia, 1829-1831

5.

Eremia Ion

Profesorul Ioan Albineț

Eremia Ion

Și Moldovenii sunt Români

Subiectul abordat

6.
Eremia Ion
7.
Eremia Ion
8.

nr
d/o

Nume, prenume

Ce este Istoria
Limba Română este Sufletul
Țării
Articole de popularizare a științei
Ziarul, publicația online

XI. Activitatea membrilor AȘM în domeniul artei, culturii
Numele, prenumele
Realizare, data, lucrarea
autorului

Titlul articolului

Implementarea

XII. Lista lucrărilor publicate în anul de referință (conform Anexei 2)

Anexa 2. Model de completare a listei lucrărilor
Culegere de documente:
1. Relaţiile externe ale Ţării Moldovei în documente şi materiale (1360-1858), Editor, selectarea
documentelor şi studiul introductiv: Ion Eremia, Ed. a 3-a, rev. şi ad. Chişinău, Editura Cartdidact,
2020, 942 p.

Articol din revista cu factor de impact:
1. Eremia Ion, La dichiarazione di indipendenza della Repubblica Moldova: Questioni metodologiche, în
TRANSYLVANIAN REVIEW • VOL. XXIX, SUPPLEMENT NO. 1 (2020), p. 281-290.
Articole din reviste naţionale: Categoria A, B, B+, C.
1. Еремия Ион, Материалы к археологической карте Молдавской ССР, în Studia Universitatis (Seria
Ştiinţe Umanisttice), Nr. 4(134) / 2020 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009, p. 109-115.
Articole în culegeri și material ale conferințelor (naţionale/internaţionale)
1. Eremia Ion, Biografia unei personalități marcante – Afanasie V. Repida, în O utopie devenită realitate:
învăţământul superior în RSS Moldovenească – de la planificare la reproducere: [în vol.] / coordonatori:
Liliana Rotaru, Ion Valer Xenofontov. – Chişinău: S. n., 2020 (Tipogr. "Lexon-Prim") – . – (Historia
Universitaria, ISBN 978-9975-3454-5-3). – ISBN 978-9975-3435-9-6. p. 257-279

Data completării fișei 14 ianuarie 2021
Semnătura

