
Anexa A 

F I Ş A  

raportului de activitate în anul 2018 pentru membrii titulari şi membrii corespondenţi ai AŞM 

I. Titlul, numele şi prenumele Mihai CIMPOI, academician 

 

II. Activitatea ştiinţifică 

Conducător al proiectului fundamental, instituţional 15.817.06.07F Evoluţia literaturii române, 

folclorului şi a teoriei literaturii în context european şi universal  

III. Rezultatele ştiinţifice principale 

Monografii în ediţii internaţionale 

1. CIMPOI, M. Modelul de existenţă Eugen Simion. Oneşti: 

Magic Print, 2018. 315 p. ISBN 978-973-577-726-5. 

2. CIMPOI, M. Cartea vieţii lui Mihai Eminescu. Târgovişte: 

Bibliotheca, 2018.274 p. ISBN 978-606-772-326-7. 
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Monografii în alte ediţii din străinătate  

Articole în reviste cu factor de impact mai mare de 3  

Articole în reviste cu factor de impact 1,0-2,9  

Articole în reviste cu factor de impact 0,1-0,9  

Articole în reviste cu factor de impact 0,01- 0,09  

Articole în alte reviste editate în străinătate 
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Monografii editate în ţară 

1. CIMPOI, M. Dicţionarul Enciclopedic Mihai 

Eminescu. Ed. Gunivas, 2018. 791 p. ISBN  978-9975-

3160-2-6. 

 

1 

Articole în reviste naţionale, categoria A  

Articole în alte reviste naţionale 
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Articole în reviste naţionale, categoria C  

Articole în culegeri 

 

 

Participarea la foruri ştiinţifice 
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IV. Activitatea inovaţională 

Numărul de cereri prezentate   

Numărul de hotărîri pozitive obţinute  

Numărul de brevete obţinute  

Numărul de brevete implementate  

V. Rezultatele ştiinţifice obţinute în anul de referinţă ( până la 100 de cuvinte) 

Dicţionarul enciclopedic Eminescu (ediția a II-a) are un impact deosebit în cultura şi literatura 

română, prin faptul că oferă cititorului informaţii valoroase privind toate aspectele din creaţia 

şi personalitatea lui Eminescu. Este un instrument de lucru pentru receptarea adecvată a 

creaţiei marelui poet: determină renunţare categorică la vechile şabloane interpretative, aduce 

demonstraţiile necesare în ceea ce priveşte ridicolul detractorilor de serviciu şi al zelatorilor de 

serviciu ai poetului şi ne oferă un model de receptare integrală, obiectivă şi coerentă a 

fenomenului Mihai Eminescu. Autorul porneşte de la biografia poetului şi ajunge la mitul 

poetului, făcând referinţe vaste la conceptele de bază ale poeticii eminesciene, la genurile 

literare abordate de poet. Sunt explicate personajele mitologice care se regăsesc în opera lui 

Eminescu, proverbele din manuscrisele poetului, motivele care circulă, traducerile poetului. 

Un vast compartiment „Eminescianismul” este dedicat limbii şi stilului lui Eminescu. Mihai 

Cimpoi face lumină în aspecte puţin cunoscute ale creaţiei lui Eminescu, aplicând o grilă 

ontologică şi prezentând unicitatea acesteia.  

Monografie internațională (reeditare).  Modelul de existenţă Eugen Simion. Oneşti: Magic 

Print, 2018. 315 p., reprezintă analiza completă a fenomenului Eugen Simion, o carte 

aniversară prin care se aduce prinosul de recunoştinţă figurii emblematice a culturii româneşti 

- academicianul şi criticul literar Eugen Simion. Autorul realizează o impresionantă 

radiografiere a contribuţiei originale şi fundamentale a academicianului şi a operei masive, 

reprezentative, purtând marca deontologică a unei personalităţi accentuate şi demonstrând 

marca ontologică a culturii româneşti. Volumul surprinde în viziune istorico-literară esenţa 

operei şi personalităţii şi configurează modelul de existenţă pe care-l reprezintă: modelul unui 

critic autentic. 

VI. Activitatea didactică 

Numărul cursurilor ţinute 1 

Numărul total de persoane la care a  fost conducător ştiinţific al tezei de doctorat 4 

Numărul persoanelor la care a  fost conducător ştiinţific şi care au susţinut teza   

Numărul manualelor, materialelor didactice editate 

 

1 

VII. Activitatea managerială 

Responsabil al Sectorului de Literatura română premodernă şi modernă, Membru al Consiliului 

ştiinţific al Institutului de Filologie; 

-Membru al Biroului Secţiei de Ştiinţe Umanistice;  



-Membru al Asambleei generale a AŞM; 

-Membru al Comisiei de experţi a CNAA la specialităţile literatură şi folclor. 

- CIMPOI, M. Preşedinte al Congresului Mondial al Eminescologilor, 1-2 septembrie 2018; 

-- Preşedinte al Şcolii doctorale (secţia Ştiinţe socio-umanistice din cadrul Universităţii AŞM); 

- Conducător al proiectului 15.817.06.07F Evoluţia literaturii române, folclorului şi a teoriei literaturii 

în context european şi universal în IF al AŞM; 

-Preşedinte al Comsiei examenelor de doctorat (secţia Ştiinţe socio-umanistice din cadrul Universităţii 

AŞM)    

VIII. Informaţii generale. Premii, medalii, titluri etc. 

CIMPOI. M., Distincţia  „Medalia democraţiei”, 2 octombrie 2018, Parlamentul Republicii 

Moldova 

CIMPOI. M., Doctor Honoris Causa al Universității „Ion Creangă”, 20 februarie 2018, 

Universitatea Pedagogică  de Stat „Ion Creangă” 

Membru a consiliilor ştiinţifice specializate de susţinere a tezelor de doctor habilitat/doctor 

1.  CIMPOI, M. acad., dr. hab., prof. univ., Institulul de Filogogie al AŞM, Cristina Robu, Tema 

tezei PERSONAJUL DEDUBLAT ÎN ROMANUL CONTEMPORAN 

Referent la susţinerea tezei de doctor 

1. CIMPOI, M.  Academician, dr. hab. în filologie, prof. univ. , Institutul de 

Filologie al AŞM, Corcinschi Nina, Tema tezei IMAGINARUL EROTIC ÎN ROMANUL 

ROMÂNESC POSTBELIC; 10 iulie 2018 

2. CIMPOI, M., Membru titular al AȘM, doctor habilitat în filologie, cercetator 

științific principal. Institutul de Filologie(președinte) DH 15.611.02, Danilov Maria, Tema tezei 

CARTE ȘI CENZURĂ ÎN BASARABIA; 26 iunie 2018 
 

IX. Alte activităţi 

1. Membru al colegiului de redacţie Philologia; 

2. Membru al colegiului de redacţie Intertext; 

3. Membru al colegiului de redacţie Noua Revistă Filologică; 

4. Membru al colegiului de redacţie Studii de ştiinţă şi cultură (Arad, România); 

5. Membru al colegiului de redacţie Vatra veche (Târgu Mureş, România); 

6. Membru al colegiului de redacţie Litere (Târgovişte, România); 

7. Membru al colegiului de redacţie Viaţa românească (Bucureşti, România); 

8. Membru al colegiului de redacţie Contact internaţional (Iaşi, România); 

 

Semnătura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


