FIŞA
raportului de activitate în anul 2019 pentru membrii aleşi ai AŞM
I.Titlul, numele şi prenumele, secția de științe a AȘM

Dr. hab., prof. univ., Eremia Ion, Sectia Stiinte Sociale, Economice, Umanistice si Arte
II.Activitate ştiinţifică
Conducător/executor al programului de stat, proiectelor din cadrul programelor de stat, proiectelor
de cercetări proiectelor bilaterale, internaţionale, instituționale
Director de proiect

15.817.06.24F . Istoricul învăţământului superior din Republica Moldova prin
instituţii: Universitatea de Stat din Moldova
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
Monografii editate în ţară
Culegere de documente
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 radio/TV de popularizare a științei
Articole în culegeri internaționale
Articole în culegeri naționale
Articole în materiale ale conferințelor internaționale
Articole în materiale ale conferințelor naționale
Participarea cu raport la foruri ştiinţifice
internaționale
Participarea cu raport la foruri ştiinţifice naționale

1

1

1

8
1

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)

Editarea volumului de documente Istoria Universităţii de Stat din Moldova în documente şi
materiale va servi drept sprijin documentar important în realizarea de lucrări cu caracter
ştiinţific, educaţional şi de popularizare cu referire la istoria învăţământului superior din
RM, lucrarea va contribui la elucidarea obiectivă a imaginii RM, din punct de vedere al
învăţământului superior, pe arena internaţională, valorificarea materialului documentar
este foarte importantă pentru perfecţionarea educaţiei istorice şi civice din ţară. În anul
2019 a fost editat al doilea volum de documente Istoria Universităţii de Stat din Moldova în

documente şi materiale. Volumul Istoria Universităţii de Stat din Moldova în documente şi
materiale,Volumul II, cuprinde peste 158 de documente originale inedite culese în arhive
şi reflectă procesul de evoluţie a Universităţii de Stat din Moldova din anul 1977 şi până în
anul 1991, anul obţinerii independenţei de către Republica Moldova. Materialele puse în
circuitul ştiinţific, ţin în temei de activitatea Senatului USM, se referă la deschiderea
noilor facultăţi în cadrul universităţii, catedre şi specialităţi, politica de personal,
asigurarea materială şi logistică a facultăţilor, vaţa studenţească, activitatea profesională a
cadrelor didactice, legăturile cu alte instituţii superioare de învăţământ din străinătate etc.
Un deosebit interes prezintă documentele ce ţin de evoluţia Universităţii în perioada
restructurării.

V.Activitate didactică
Numărul cursurilor elaborate/ţinute
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
3
-

VI.Activitate managerială

Director Departament Istoria Românilor, Universală şi Arheologie
VII. Aprecierea și recunoașterea rezultatelor obținute (Premii, medalii, titluri, aprecieri pe portaluri
specializate etc.).

1. Istoria Universităţii de Stat din Moldova în documente şi materiale, Volumul I, alcăt.:
Ion Eremia (coord.) [et.al.]., Chişinău, CEP USM, 2018, ISBN 978-9975-142-71-7.
Total 72 c.a., pentru fiecare din cei 4 alcătuitori câte 18 c. a. (Medalia de argint la
EUROINVENT, Iaşi, 2019).
2. Eremia Ion, Politica – instrument de formare a unei noi naţiuni: ”naţiunea civică
moldovenească”, Chişinău: S. n., 2018 (Tipogr. „Lexon-Prim”). – 168 p. ISBN 9789975-139-64-9 (Diploma de excelenţă la EUROINVENT, Iaşi, 2019) 14 c.a.

VIII. Membru/președinte al comitetului organizatoric/științific, al comisiilor, consiliilor științifice de
susținere a tezelor; redactor / membru al colegiilor de redacţie al revistelor naţionale / internaţionale
Membru/președinte al comitetului organizatoric/științific: 2/3/3
Membru al comisiilor, consiliilor științifice de susținere a tezelor - 1-referent oficial; 2 membru al
Consiliului de susţinere
membru al colegiilor de redacţie al revistelor naţionale / internaţionale – 3/2

IX. Alte activităţi
Data completării fișei 14 ianuarie 2020
Semnătura

