FIŞ A
raportului de activitate în anul 2021 pentru membrii titulari,
membrii corespondenți și membri desemnați ai Secțiilor de Științe ale AŞM
I.Titlul, numele şi prenumele, Secția de Științe a AȘM
Acad., dr. hab. Mihai Cimpoi, Secția Științe Umaniste
II.Activitate ştiinţifică (participarea în proiecte de cercetare)
Executor în proiectul de cercetare Contexte socio-culturale autohtone și interconexiuni europene
în creația populară și literatura cultă din Basarabia (sec. XIX până în prezent) cu cifrul nr.
20.80009.1606.03

Anexa 1.
1. Program de Stat (2020–2023), etapa anului 2021
Nr./o Cifrul proiectului
Denumirea proiectului
Director/ executor
20.80009.1606.03
Contexte
socio-culturale
autohtone
și executor
interconexiuni europene în creația populară și
literatura cultă din Basarabia (sec. XIX până în
prezent)
2. Alte tipuri de proiecte (de indicat: bilaterale, multilaterale, ITT, Orizont 2020 etc.)
Nr./o
Cifrul proiectului
Denumirea proiectului
Perioada de
Director/executor
realizare

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 în monografii internaționale
Capitole în monografii naționale
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 în culegeri internaționale
Articole în culegeri naționale
Articole în materiale ale conferințelor internaționale
Articole în materiale ale conferințelor naționale / cu participare internațională
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

5

Numărul de hotărâri pozitive obţinute
Numărul de brevete obţinute
Numărul de brevete implementate
Editor culegeri de lucrări, inclusiv materiale ale conferințelor (cu indicarea
numelui pe copertă)
Articole / cărți de popularizare a științei
Emisiuni radio/TV de popularizare a științei
Publicații electronice (pentru revistele care nu dispun de varianta print)
IV. Rezultate ştiinţifice obţinute în anul de referinţă (100-200 de cuvinte)
Rezultatele obținute sunt conform celor planificate, înregistrând lucrări monografice,
participări la conferințe și simpozioane naționale și internaționale cu comunicări privind
literatura română în conexiune cu cea europeană și universală.
V. Activitate didactică, în 2021
Numărul cursurilor 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, fiind
confirmată de ANACEC
Numărul total de persoane la care a fost conducător ştiinţific al tezei de masterat
Numărul manualelor, materialelor didactice elaborate și editate
Teze de doctorat / postdoctorat susținute și confirmate de ANACEC în anul 2021 sub conducerea
membrilor secției
Numele şi
Instituţia de
Pretendentul,
Teză de
prenumele
învățământ superior
Titlul tezei
doctorat/postdoctorat
conducătorului
Teză de masterat

VI. Activitate managerială

VII. Aprecierea și recunoașterea rezultatelor obținute (Premii, medalii, titluri, aprecieri pe
portaluri specializate etc.).
Diploma și medalia Centrului Cultural „Eminescu” Dumbrăveni, România
Diploma aniversară de gratitudine a Academiei de Științe a Moldovei
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.)
1
Cimpoi, Mihai
Simpozionul Ion Creangă:
2 martie 2021
membru
lumea lui și lumea noastră
postmodernă (184 de ani de la

2

Cimpoi, Mihai

3

Cimpoi, Mihai

4

Cimpoi, Mihai

5

Cimpoi, Mihai

6

Cimpoi, Mihai

7

CIMPOI, Mihai

8

Cimpoi Mihai

naștere), organizat în cadrul
Festivalului Zilele Creangă,
Chișinău – Iași − Târgu-Neamț
− Pipirig, ediția a XI-a
Conferința științifică națională:
Sergiu Moraru, 75 de ani de la
naștere
Simpozionul științific:
Posteritatea critică a lui
Grigore Vieru
Conferința științifică națională:
„Bogdan Petriceicu-Hasdeu –
spirit enciclopedist de talie
europeană”
Seminarul științific de profil,
Institutul de Filologie Română
„Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
al MEC, profilul 622.
Literatură, specialitățile:
622.01. Literatură română;
622.03. Teoria literaturii;
622.04. Folcloristică
Ședința Seminarului științific
de profil de examinare a tezei
de doctor în filologie „Miteme
orientale în poezia română a
sec. XX”, la specialitatea
622.01. Literatura română,
autor Emilia Stajila
Ședința Seminarului științific
de profil de examinare a tezei
de doctor în filologie
„Structura personajului în
romanul românesc psihologic
din perioada interbelică”, la
specialitatea 622.01.
Literatura română, autor:
Diana Cebotari (Șevcenco)
Susținerea tezei de doctorat,
Ivanov C.

13 octombrie

membru

24 septembrie

președinte

26 februarie

membru

membru

19 ianuarie
2021

referent

06 mai 2021

conducător științific

14.11.2021

membru

Redactor / membru al colegiilor de redacţie al revistelor naţionale / internaţionale
nr
Numele, prenumele
Revista
1
2
3
4

Cimpoi Mihai.
Cimpoi Mihai.
Cimpoi Mihai.
Cimpoi Mihai.

Akademos
Revista INTERTEXT
Philologia
Arta. Seria audiovizuală

IX. Participări la foruri științifice:

Calitatea (membru,
redactor, referent)
membru
membru
membru
membru

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)
CIMPOI, Mihai, doctor
Conferința Științifică
7-8 octombrie
habilitat în filologie;
Internațională FILOLOGIA
2021
MODERNĂ: realizări și
perspective în context
european cu genericul
Eugeniu Coșeriu: 100 de ani
de la naștere. Limbajul ca
sumă de valori, ediția a XV-a;
Institutul de Filologie
Română „Bogdan PetriceicuHasdeu” al MEC, Chișinău,
Republica Moldova
Manifestări științifice naționale
Numele, prenumele, titlul Titlul manifestării
Nr ştiinţific participantului
organizatori/instituția
organizatoare/țara
1
CIMPOI, Mihai, doctor
Conferinţa ştiinţifică „Bogdan
habilitat în filologie;
Petriceicu-Hasdeu –
enciclopedist de talie
europeană”; Institutul
Cultural Român, Institutul de
Filologie Română „B. P.Hasdeu”, Biblioteca
Municipală ,,B. P. Hasdeu”,
Republica Moldova, Chișinău
2
CIMPOI, Mihai, doctor
Simpozionul ştiinţific
habilitat în filologie;
„Posteritatea critică a lui
Grigore Vieru”, organizat în
cadrul Festivalului
Internaţional de Poezie
„Grigore Vieru”, Ediţia a
XIII-a; Institutul de Filologie
Română „ B. P.-Hasdeu”,
Institutul Cultural Român
„Mihai Eminescu” la
Chișinău, Biblioteca
Națională pentru Copii „Ion
Creangă”, Republica
Moldova, Chişinău

Titlul
comunicării/raportului
susținut

Titlul
comunicării/raportul
ui susținut
Eugen Coșeriu.
Opera literară

Perioada
desfășurării
evenimentului
26 februarie
2021

Titlul
comunicării/raportul
ui susținut
„Sublim și bufon” în
opera literară
hasdeiană

24 septembrie
2021

Vorbire și tăcere în
poezia lui Grigore
Vieru

Manifestări științifice cu participare internațională
Numele, prenumele, titlul Titlul manifestării
Nr ştiinţific participantului
organizatori/instituția
organizatoare/țara

Perioada
desfășurării
evenimentului

Titlul
comunicării/raportul
ui susținut

X. Promovarea rezultatelor obținute și a activității membrilor secției în mass-media

Nr

Nr.

Emisiuni radio/TV de popularizare a științei (cu indicarea link-urilor de acces)
Nume, prenume
Emisiunea
Subiectul abordat

Articole de popularizare a științei (cu indicarea link-urilor de acces, după caz)
Nume, prenume
Ziarul, publicația online
Titlul articolului

XI. Activitatea membrilor AȘM în domeniul artei, culturii (cu indicarea link-urilor de acces, după caz)
Numele, prenumele
Realizare, data, lucrarea
Implementarea
autorului

XII. Lista lucrărilor publicate în anul de referință (conform Anexei 2)
Monografii:
CIMPOI, M. Grigore Vieru, poetul arhetipurilor. Iași: Princeps Multimedia, 2021. 225 p. ISBN 978-6068510-26-2
Mihai CIMPOI, Școala de la Târgoviște. Târgoviște: Bibliotheca, 2021. ISBN 978-606-772-562-9.
CIMPOI, M. Ion Creangă, mântuirea prin râs. Iași: Princeps Edit, 2021. 302 p. ISBN 978-606-8510-477.
CIMPOI, M. Titu Maiorescu și lumea noastră postmodernă. Târgoviște: Bibliotheca, 68 p. ISBN 978-99753469-1.
CIMPOI, M. Eminescu, lumea valorilor și noi postmodernii. Chișinău: Cartdidact, 2021. 55 p. ISBN 9789975-3439-3-1.
Articole în alte reviste naționale:
CIMPOI, M. Eugeniu Coșeriu: Absurditatea existențială. În: Limbă, Literatură, Folclor. 2021, nr. 2, p. 6062. ISSN 2587-3881.

Data completării fișei
Semnătura

