FIŞA
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. Mihai Cimpoi
II.Activitate ştiinţifică

Directorul proiectului Evoluția literaturii române, folclorului și a teoriei literaturii în context european și
universal
III.Rezultate ştiinţifice principale
Monografii în ediţii internaţionale recunoscute
(Springer etc.)
Monografii în alte ediţii din străinătate
Enciclopedii
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 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
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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)

Am publicat volumul Hyperion și Demiurg. Luceafărul lui Eminescu, mit și dramă
existențială și Radu Petrescu, flaubertianul postmodern și mai multe articole despre
procesul literar contemporan și interconexiunile lui cu literatura universală.
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
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Numărul manualelor, materialelor didactice editate
VI.Activitate managerială

Am monitorizat toate acțiunile de realizare a proiectului 9pregătirea materialelor
științifice, relațiile cu instituțiile din străinătate, participarea la conferințele naționale și
internaționale
VII. Aprecierea și recunoașterea rezultatelor obținute (Premii, medalii, titluri, aprecieri pe portaluri
specializate etc.).
VIII. Premii, medalii, titluri etc.
1. CIMPOI M., Diplomă de excelenţă, Festivalul Internaţional „Grigore Vieru” ediţia a IV-a, 17
februarie 2019;
2. CIMPOI M., Cetăţean de onoare al Municipiului Iaşi, 13 ianuarie 2019;
3. CIMPOI., M., Membru de onoare Academia Europeană de Științe și Arte de la Salzburg, 11
martie, 2019;
4. CIMPOI., M Diploma pentru contributia la lucrarile conferintei stiinţifico-literare “Semnificatia şi
impactul creaţiei lui Grigore Vieru asupra patrimoniului naţional” 2019 Directia Invatamânt Tineret
şi Sport Briceni;
IX. 5. CIMPOI., M, Premiul de excelență pentru volumul Hyperion și Demiurg, cel mai amplu și complex
studio asupra Luceafărului, 2019;
X. 6. CIMPOI, M., Diploma de recunoștință, pentru efectuarea de studii efectuate, de promovare a
operei lui Mihai Eminescu în întreaga lume, Chișinău, 2019;
7. CIMPOI. M., Diplomă de excelență pentru prodigioasa activitate de promovare, în țară și în
străinătate a valorilor culturii și spiritualității românești, 14 iunie, 2019, România, Județul Suceava;
8. CIMPOI. M., Diploma “Vasile Militaru”, Chișinău, 2019;
XI. 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 Congresului Mondial al Eminescologilor
XII. Alte activităţi

Data completării fișei
Semnătura

