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
Membru corespondent Vulpe Nicolae Secţia Ştiinţe exacte şi inginereşti
II. Activitate ştiinţifică (participarea în proiecte de cercetare)
Cercetator stiintific principal: proiect personal pentru 1/4 de salariu

Anexa 1.
1. Programul de Stat (2020–2023)
Nr./o Cifrul proiectului
Denumirea proiectului

Perioada de
realizare

Director sau
executant al
proiectului

2020–2023
2. Proiecte bilaterale
Nr./o
Cifrul proiectului
bilateral

Denumirea proiectului

Perioada de
realizare

Director sau
executant al
proiectului

Denumirea proiectului

Perioada de
realizare

Director sau
executant al
proiectului

18.80013.5007.01/it
3. Proiecte multilaterale
Nr./o
Cifrul proiectului

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
Monografii editate în ţară
Capitole in 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 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

1 (IF: 1.4)
1 (IF: 0.67)

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
Lista lucrărilor publicate în anul de referință (conform Anexei 2)
Articole din reviste cu factor de impact:
1. ARTES J. C.; LLIBRE J.; SCHLOMIUK, D.; VULPE N. Global topological configurations of
singularities for the whole family of quadratic differential systems. Qualitative Theory of Dynamical
Systems. 19, 51 (2020), 32 pp. ISSN: 1575-5460, https://doi.org/10.1007/s12346-020-00372-7 (IF: 1,4)
2

ARTES J. C.; LLIBRE J.; SCHLOMIUK, D.; VULPE N. Invariant conditions for phase portraits of
quadratic systems with complex conjugate invariant lines meeting at a finite point. Rendiconti del Circolo
Matematico di Palermo Series 2, 23 pp. ISSN: 1973-4409, https://doi.org/10.1007/s12215-020-

00541-2 (IF: 0,67)

IV. Rezultate ştiinţifice obţinute în anul de referinţă (100-200 de cuvinte)
A fost efectuată clasificarea topologică globală a familiei de sisteme pătratice, care
poseda doua drepte invariante complexe ce se intersecteaza in partea finita a planului. Au
fost depistate 20 de portrete de fază, trei dintre care conțin câte un ciclu limită, care este
unic.
V. Activitate didactică
Numărul cursurilor elaborate/ţinute
- Denumirea cursurilor de licență elaborate/ţinute
- Denumirea cursurilor de masterat 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
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
tezei

VI. Activitate managerială
-VII. Aprecierea și recunoașterea rezultatelor obținute (Premii, medalii, titluri, aprecieri pe portaluri
specializate etc.).
--

Distincții obținute la expoziții și târguri de inventică
Nr.
Denumirea expoziţiei, târgului
Participanţii
d/o

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
Vulpe Nicolae

Buletinul Academiei de Știinţe a Moldovei.
Matematica

Calitatea (membru,
redactor, referent)
Membru

IX. Participări la foruri științifice:
Manifestări științifice internaționale (în străinătate)
Numele, prenumele, titlul Titlul manifestării
Nr ştiinţific participantului
organizatori/instituția
organizatoare/țara
--

Perioada
desfășurării
evenimentului

Manifestări științifice internaționale (în Republica Moldova)
Numele, prenumele, titlul Titlul manifestării
Perioada
Nr ştiinţific participantului
organizatori/instituția
desfășurării
organizatoare/țara
evenimentului)
1
Vulpe Nicolae, membru
Simpozionul Internațional
27 – 28
corespondent
„Probleme actuale ale
noiembrie 2020
Matematicii și Informaticii”
consacrat aniversării a 90 ani
a profesorului Ion I. Valuță,
Manifestări științifice naționale
Numele, prenumele, titlul Titlul manifestării
Nr ştiinţific participantului
organizatori/instituția
organizatoare/țara
-Manifestări științifice cu participare internațională
Numele, prenumele, titlul Titlul manifestării
Nr ştiinţific participantului
organizatori/instituția
organizatoare/țara

Titlul
comunicării/raportului
susținut

Titlul
comunicării/raportul
ui susținut
Abel quadratic
differential systems
of second kind

Perioada
desfășurării
evenimentului

Titlul
comunicării/raportul
ui susținut

Perioada
desfășurării
evenimentului

Titlul
comunicării/raportul
ui susținut

Promovarea rezultatelor obținute și a activității membrilor secției în mass-media (articole de
popularizare, emisiuni radio/TV)
Emisiuni radio/TV de popularizare a științei

Nr
d/o

Nume, prenume

Emisiunea

Subiectul abordat

--

nr
d/o

Nume, prenume
--

Data completării fișei
Semnătura

Articole de popularizare a științei
Ziarul, publicația online

Titlul articolului

