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Anexa A 

F I ŞA  

raportului de activitate în anul 2015 pentru membrii titulari şi membrii corespondenţi ai AŞM 

I. Titlul, numele şi prenumele:  membru corespondent al AŞM HADÂRCĂ Ion 

II. Activitatea ştiinţifică 

Elaborarea conceptului şi continuarea cercetărilor în vederea scrierii eseului monografic privind 

integrala operei lui B.P.Hasdeu, SCRIERI, în 16 volume, lansate de Editura Ştiinţa, colecţia 

„Moştenire”, Chişinău, în perioada 1993-2012. 

III. 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 

Numărul de cereri prezentate   

Numărul de hotărîri pozitive obţinute  

Numărul de brevete obţinute  

Numărul de brevete implementate  

IV. Rezultatele de creaţie obţinute în anul de referinţă ( până la 100 de cuvinte) 

În anul 2015 mi-am continuat investigaţiile ştiinţifice pe câteva direcţii magistrale, tutelete de 

spiritele emblematice ale culturii şi literaturii române Mihai Eminescu. B.P.Hasdeu, Constantin 

Stere şi Nichita Stănescu. În cadrul Simpozionului Internaţional „Nichita Stănescu”, Ploieşti, 

martie- 2015, am prezentat comunicarea „Reconsiderarea debutului poetic prin „Argoticele” lui 

Nichita Stănescu”. Către aniversarea a 150-ea a lui C.Stere, am prezentat 2 comunicări 

ştiinţifice: „Funcţiile peisajului siberian în romanul lui Const.Stere „În preajma revoluţiei” 

(Soroca, 30 mai 2015) şi „Stereograme vizionare în publicistica lui C.Stere”, din cadrul 

Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale  sub egida Academiei de Ştiinţe a RM „Constantin Stere. 

Prozator, publicist, jurist şi om politic”, 1 iunie 2015. De asemenea, în cadrul lecturilor 

tradiţionale academice, cu prilejul sărbătoririi Limbii Române, am prezentat comunicarea 

ştiinţifică „Limba română versus puterea”, 31 august 2015. 

V. Activitatea didactică:  

Coautor al „Abecedarului”, manual pentru clasa I, ediţie revăzută, apărut  

sub egida Ministerului Educaţiei al RM, Editurile Ştiinţa şi Prut-

Internaţional, 2015. 
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VI. Activitatea managerială 

 

VII. Informaţii generale  
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Premii, medalii, titluri etc.: Marele Premiu pentru Poezie „Nichita Stănescu” al Festivalului 

Internaţional de Poezie „Nichita Stănescu”, ediţia XXVII-a, Ploieşti, 31 martie 2015.  

Titlul de Ambasador al Poeziei, conferit de Primăria municipiului Iaşi în cadrul Festivalului 

Internaţional al Poeziei din 25-31 mai 2015. 

 

Alte activităţi 

Pe parcursul anului 2015, am participat , cu luări de cuvânt, sau dezbateri la radio-tele etc. La 

numeroase lansări de carte, simpozioane, expoziţii, aniversări... De exemplu, prezentarea antologiei de 

autor Leonida Lari „Numai în ceruri”, ed. Princeps, Chişinău, 2014, Biblioteca „Onisifor Ghibu”, 

martie 2015; Prezentarea cărţii criticului şi poetului Vitalie Răileanu „Poeme de pe faleze”, Ed.Vinea, 

Buc., în cadrul Salonului de Carte Românească de la Biblioteca Naţională, 1 august 2015; Iurie 

Colesnic „Chişinăul nostru necunoscut”, Ed. Cartier, 2015, lansată la Librăria din Centru, Noiembrie 

2015 şi emisiunea TVM-1 „Cultura azi”; Prezentarea cărţii „Tudor Zbârnea. Biobibliografie”, la 

Muzeul Naţional de Arte Plastice, 27 decembrie 2015. Prezentarea cărţii „Dialog” de Flori Stănescu–

Paul Goma, Ed.Vremea, Buc., 2018; În cadrul Simpozionului omagial „Paul Goma – 80” desfăşurat 

sub egida Muzeului Republican de Literatură „Mihai Kogălniceanu”, Chişinău, 2 oct. 2015; Eseul 

Clopotul Buga întreit despre cartea prof., dr.în istorie Ion Buga „Basarabia deschisă la cumpăna de 

milenii (Ed.Litera, 2011), Literatura şi arta, nr.50 (3667) din 10 decembrie 2015 etc. 

 

Februarie 2016 

 

 Semnătura  

Membru corespondent al AŞM     Ion HADÂRCĂ 


