Anexa A
FIŞA
raportului de activitate în anul 2016
I.
II.

Academician al AŞM Haralambie CORBU, consultant ştiinţific
Activitatea ştiinţifică
Consultant şi executant în cadrul proiectului fundamental instituţional 15.817.06.07F Evoluţia
literaturii române, folclorului şi a teoriei literaturii în context european şi universal

Rezultatele ştiinţifice principale
Monografii în ediţii internaţionale
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
Articole în reviste naţionale, categoria A
Articole în reviste naţionale, categoria B
Articole în reviste naţionale, categoria C
Articole în culegeri
Participarea la foruri ştiinţifice
Activitatea inovaţională
IV. Rezultatele ştiinţifice obţinute în anul de referinţă ( până la 100 de cuvinte)
III.

Am lucrat (în 2016) şi voi continua (în 2017) asupra unei noi ediţii a monografiei,
revăzută şi completată, „Constantin Stere şi timpul său”.
Am participat la noi investigaţii ce ţin de aspecte importante ale activităţii sociale şi
literare a unor personalităţi distinse din perioada clasică şi contemporană, cum ar fi: Vocaţia de
scriitor şi destinul politic al lui Constantin Stere, Valoarea muncii şi esteticul acesteia în
creaţia lui Mihai Eminescu, Opera savantului Nicolae Donici şi a scriitorului Ion Druţă în
context naţional şi universal, Continuitatea şi evoluţia cercetărilor prin prisma istoriei şi
principiilor calitativ-valorice.
Am participat în calitate de membru la activităţile organelor specializate în cadrul
Academiei Moldovei şi Academiei Federaţiei Ruse a AŞM şi Uniunii Scriitorilor din Moldova,
a Institutului de Filologie al AŞM, dar şi ale unor instituţii ştiinţifico-culturale din afara
structurilor academice, cum ar fi Consiliul Editorial al Ţărilor CSI, Comisia Naţională a
Moldovei pentru UNESCO ş. a.
V. Activitatea managerială
VI. Informaţii generale
Premii, medalii, titluri etc.
CORBU H., Diplomă de recunoştinţă şi aprecierea pentru întreaga activitate ştiinţifică şi organizaţia
acesteia pe parcursul a 65 de ani de muncă, Diplomă de recunoştinţă din partea Institutului de
Filologie al AŞM pentru contribuţia substanţială în munca de cercetare şi implementare a ştiinţei,
Diploma Cetăţean de Onoare al satului Dubăsarii Vechi, din partea Primăriei.
Alte activităţi

Acad. Haralambie CORBU
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