
Anexa A 

F I ŞA  

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

I. Academician Haralambie CORBU, consultant ştiinţific 

II. 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 
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 
1. Corbu, H. Revenire la valori: Câteva popasuri în 

domeniul literaturii artistice şi al ştiinţei, Volum de studii 

şi eseuri; Chişinău: S. n., 2015. 327 p.  

1 

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 
1. Corbu, H. Comunicare:Savantul, profesorul şi omul 

de cultură N. Corlăteanu la Inaugurarea expoziţiei „100 

de ani de la naşterea acad. Nicolae Corlăteanu”, 12 mai 

2015  
2. Corbu, H. Comunicare: Savantul, profesorul şi omul 

de cultură N. Corlăteanu la Conferinţa ştiinţifică 

consacrată centenarului naşterii acad. Nicolae Corlăteanu; 

14 mai 2015 
3. Corbu, H. Comunicare:Basarabeanul Eugeniu 

Coşeriu pe meridianele ştiinţifice ale lumii la Conferinţa 

consacrată lui Eugeniu Coşeriu; Univ. de Medicină; 

martie 2015 
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Activitatea inovaţională 

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

În cadrul proiectului Evoluţia literaturii române, folclorului şi a teoriei literaturii în context european şi 

universal am publicat culegerea tematică naţională Revenire la valori: Câteva popasuri în domeniul 

literaturii artistice şi al ştiinţei în care sunt prezentate studiile nepublicate în volum până acum. În 

centrul atenţiei se află personalităţile artistice din domeniul literaturii clasice, dar în special a literaturii 

contemporane. Printre aceştia: Dimitrie Cantemir, Ion Creangă, A. Lupan, I. Druţă, Victor Teleucă ş.a.  
Un compartiment aparte îl constituie opera şi activitatea astrofizicianului Nicolae Donici.  
Valoarea istorică a operei a marilor personalităţi artistice şi ştiinţifice este obiectul studiilor efectuate. 

Studiile reprezintă noi investigaţii privind aspectele importante ale activităţii sociale şi literare ale 

personalităţilor din perioada clasică şi contemporană. 
V. Activitatea didactică 

VI. Activitatea managerială 



VII. Informaţii generale  

Premii, medalii, titluri etc. 

CORBU H., Diplomă de recunoştinţă acordată de Institutul de Filologie pentru contribuţia 

substanţială la studierea problemelor literare şi pentru rezultate relevante pe parcursul a 64 de ani în 

munca de cercetare şi organizare a ştiinţei”. 

 

VIII. Alte activităţi 

Am participat în calitate de membru, la activităţile organelor specializate din cadrul Institutului de 

Filologie şi ale AŞM în genere, 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. 

 

 

 

Academician Haralambie CORBU  __________________________________ 

 


