
F I Ş A  

raportului de activitate în anul 2019 pentru membrii titulari  

şi membrii corespondenţi ai AŞM 

I. Titlul, numele şi prenumele, secția de științe a AȘM 

Acad. ANDREI  EȘANU, Secția Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a AȘM 

II.Activitate ştiinţifică 
Conducător/executor al programului de stat, proiectelor din cadrul programelor de stat, proiectelor de cercetări 

proiectelor bilaterale, internaţionale, instituționale 

 

Conducător al proiectului instituțional de cercetări științifice: Univers politic, cultural-spiritual şi 

rural în Țara Moldovei de la medieval la modern (în context european) 2015-2019 

III.Rezultate ştiinţifice principale 

Monografii în ediţii internaţionale recunoscute 

(Springer etc.) 

 

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 1 

Monografii editate în ţară 2 

Ediții coordonate internaționale 1 

Ediții naționale: consultant șt.;  îngrijire șt.  1 

Articole în reviste naţionale, categoria A  

Articole în reviste naţionale, categoria A+  

Articole în reviste naţionale, categoria B 1 

Articole în reviste naţionale, categoria B +  

Articole în reviste naţionale, categoria C  

Articole în alte reviste naționale neacreditate  

Articole de popularizare a științei 1 

Emisiuni radio/TV de popularizare a științei  

Articole în culegeri internaționale 2 

Articole în culegeri naționale 18 

Articole în materiale ale conferințelor internaționale  

Articole în materiale ale conferințelor naționale  

Rezumate 1 

Participarea cu raport la foruri ştiinţifice 

internaționale 

3 

Participarea cu raport la foruri ştiinţifice naționale 4 

Organizator de conferințe, moderator 2 

Emisiuni Radio, TV 8 

 

Activitate inovaţională 

Numărul de cereri prezentate   

Numărul de hotărâri pozitive obţinute  

Numărul de brevete obţinute  

Numărul de brevete implementate  

IV.Rezultate ştiinţifice obţinute în anul de referinţă (100-200 de cuvinte) 

V. În anul curent  conform planului de investigații mi-am îndreptat eforturile spre finalizarea proiectului pe 

la l-am conduc pe parcursul anilor 2015-2019, iar în plan individual. Conform planului de investigații 

mi-am concentrat efortul asupra pregătirii pentru tipar (elaborări de studii, redactări și precizări la 

lucrările Dimitrie Cantemir, Descrierea stării de odinioară și de astăzi a Moldovei. Studiul 

introductiv, note și iconografie de Andrei și Valentina Eșanu. Traducere în limba latină de Dan 



Slușanschi, Chișinău Editura Știința, 2019, 392 p. ISBN 978-9975-85-188-6 

VI.            
VII. și Mănăstirea Căpriana cu schitul Condrița sec. XV-XXI. Studii, documente și materiale. 

Coordonatori: Acad. Andrei Eșanu, Prof. univ., dr. hab. Gheorghe Postică, Chișinău, Ed. Lexon, 

2018, 636 p.   ISBN 978-9975-3315-4-8,  

VIII.   care au văzut lumina tiparului. Ambele lucrări elaborate în stil critic academic cu numeroase 

referințe la surse și lucrări istorice în lumina celor mai noi rezultate  obținute în știința 

românească și europeană.  

IX. De asemenea au fost pregătite și publicate o serie de studii în culegeri și reviste din Republica 

Moldova și România, în care sunt abordate  probleme de istorie a culturii i spiritualității 

naționale, la activitatea și moștenirea lui Dimitrie Cantemir în special.  

X. Am participat cu rapoarte și comunicări la mai multe reuniuni academice naționale și 

internaționale, la lansări de carte, la emisiuni Radio și TV.  

XI.Activitate didactică 

Numărul cursurilor elaborate/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  

de dr. habilitat în istorie  „VIAŢA ŞI ACTIVITATEA LUI DIMITRIE 

CANTEMIR (Probleme controversate)” de Victor Țvircun. Specialitatea: 

611.03– Istoria Universală. Susținută la 6 martie  2019.  

1 

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

masterat 

 

Numărul manualelor, materialelor didactice editate  

 

XII. Activitate managerială 

Șef al Secției Istorie Medievală de la Institutul de Istorie  

Conducător al Seminarului Metodologic al Institutului de Istorie 

XIII. Aprecierea și recunoașterea rezultatelor obținute (Premii, medalii, titluri, aprecieri pe portaluri 

specializate etc.). 



 
XIV. Membru/președinte al comitetului organizatoric/științific, al comisiilor, consiliilor științifice de 

susținere a tezelor; redactor / membru al colegiilor de redacţie al revistelor naţionale / internaţionale 

Președinte al Consiliului de susținere a tezei de doctor în istorie  la  Institutul Istorie,  la 

teza „RELAȚIILE COMERCIALE MOLDO-POLONE ÎN A DOUA JUM. SEC. XVIII” de Valentin 

Arapu.14 martie 2019 

XV. Alte activităţi 

 

 

Data completării fișei   10. 01. 2020 

 

 

 

 

 

Semnătura  

 

 

 

 


