
F I ŞA  

raportului de activitate în anul 2014 al membrului titular al AŞM, 

acad. HARALAMBIE CORBU, consultant ştiinţific 

I. Activitatea ştiinţifică   

Conducător al programului de stat, proiectelor din cadrul programelor de stat, proiectelor de cercetări 

proiectelor bilaterale, internaţionale 

II. 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 

1. CORBU Haralambie. Dumitru C. Moruzi (1850-1914), distins scriitor basarabean, 

rătăcit în suburbiile istoriei. Philologia, 2013, nr. 5-6, p. 75-90. Chişinău, 2013. 

ISSN 1857-4300. 
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Articole în culegeri  

Participarea la foruri ştiinţifice  

1. Comunicare la Simpozionul ştiinţific cu lansare de carte, consacrat aniversării a 

86 de ani din ziua naşterii lui Ion Druţă. Titlul: „Câteva repere fundamentale în opera artistică 

şi publicistică a lui Ion Druţă: Umanismul; Creştinismul; Demnitatea”, Academia de Ştiinţe a 

Moldovei, 11 septembrie 2014. 

2. Comunicare la Simpozionul memorial „Fizica şi Astronomia”, dedicat ilustrului 

astronom de talie internaţională Nicolae Donici. Titlul: „Evocări din viaţa şi activitatea 

astrofizicianului Nicolae Donici”. Chişinău, 23 octombrie 2014. 
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Activitatea inovaţională 

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

Am pregătit pentru tipar volumul „Revenire la valori” – 340 de pagini. 

Au fost interpretate, reinterpretate şi readuse în actualitate nume, imagini sau aspecte definitorii 

ale activităţii literare şi ştiinţifice ale unor personalităţi marcante din istoria trecutului şi 

prezentului neamului nostru. Printre acestea: scriitorii Dimitrie Cantemir, Mihail Eminescu, Ion 

Creangă, Andrei Lupan; savanţii Iachim Grosul, Vladimir Andrunachievici, Andrei Andrieş, 

astrofizicianul Nicolae Donici. S-a încercat, pentru prima dată în spaţiul nostru geografic şi 

cultural-spiritual de a stabili legături, influenţe şi interferenţe directe între diverse domenii ale 

spiritualităţii şi intelectului uman cum sunt cele ale literaturii şi artei, ştiinţelor naturii şi ştiinţelor 

exacte. 

IV. Activitatea didactică 

V. Alte activităţi 

Interviu la radio Moldova-1, consacrat savantului şi omului de omenie Nicolae Donici. 23 octombrie 

2014. 

Participant la filmul documentar, consacrat memoriei lui Nicolae Donici. Filmul a fost prezentat pentru 

prima dată la televiziunea naţională Moldova-1 pe 22 octombrie 2014. 

 


