
F I Ş 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 

Membru corespondent al AȘM, Hadârcă Ion, Secția Științe Sociale, Economice, Umanistice 

și Arte 

 

II.Activitate științifică (participarea în proiecte de cercetare) 

Conducător/executor conform tipurilor de proiecte (Anexa 1) 

 

Anexa 1.  

1. Program de Stat (2020–2023), etapa anului 2021 

Nr./o Cifrul proiectului Denumirea proiectului Director/ executor  

    

 

2. Alte tipuri de proiecte (de indicat: bilaterale, multilaterale, ITT, Orizont 2020 etc.) 

Nr./o Cifrul proiectului  Denumirea proiectului Perioada de 

realizare 

Director/executor  

     

 

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  

Publicații - 2021 

Neliniști asimetrice. Poeme. Ed.Junimea, 2021. 

A fi ca și cum ar fulgui... „Literatura și arta”, nr.04 (3033) din 04 februarie 

2021, pag.7. 

Requiem pentru poet. „Convorbiri literare”, Iași, 2021, nr.4 (304), pag.65. 

Omul zidit în cetatea iubirii. „Convorbiri literare”, Iași, 2021, nr.5 (305), 

pag.83. 

Revelațiile unui Jurnal inedit (Nicolae Iorga – 150). „Convorbiri literare”, 

Iași, 2021, nr.7 (307), pag. 51-55. 

Deșteptarea prin datină. Interviu realizat de Eugenia Bulat. Publicat în 

volumul 

Călărașii și renașterea națională. Mărturii. Evocări. Imagini, Ed.UNU, 

Chișinău, 2021, pag.580-502. Idem, revista „Curtea de Argeș”, septembrie 

2021, pag. 21-23. 

O capodoperă pușkiniană// „Convorbiri literare”, Iași, 2021, nr.6 (306), 

pag.53-57. 

Vocabula vie și plânsul evadamic al Mărioarei Vișan. Prefață la cartea  

Amintiri din paradisul pierdut/ Ricordi dal paeadiso perduto. Iași, Ed. 

Princeps Multimedia, 2021, pag. 5-14 și 15-25.  

Flori imponderabile la retragerea Magistrei. „Gazeta de 

Chișinău”, 12 noiembrie 2021, pag.9. 

15 



Trei formule de independență, cu Ion Hadârcă! Interviu acordat 

jurnalistei Zinaidei Bivol. Revista „VIP magazin”,  august-

septembrie 2021, Ed. 191-102, pag. 91-97. 

Ușu-reaua raiului, Metafizica felină, Rândaș la drumul furnicilor/ revista de 

cultură „Hyperion”, Botoșani/ Anul 19, nr.4-5-6/ 2021 (324-325-3326), 

pag.29. 

Petre Neamțu în ecouri de romanță românească. „Gazeta de Chișinău”, 19 

noiembrie, 2021, pag.12. 

Fastul și meandrele independenței moldovenești. „Convorbiri literare”, Iași, 

2021, nr.10 (310), pag.33-39 și „Convorbiri literare”, Iași, 2021, nr.11 (311), 

pag.32-38. 

O alergare deca-negruzziană. Discurs rostit la decernarea Premiilor Naționale 

Negruzzi-200, ed.VI, Iași, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai 

Eminescu”; idem, „Literatura și arta”, nr.50 (3979) din 9 decembrie 2021, 

pag.2. 

Antologia poeziei românești din Basarabia (1770-2020), Ed.Știința, Chișinău, 

2021, pag.242-245. 

 

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 4 

Numărul de cereri de brevetare prezentate   

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) 

 

 

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 

prenumele 

conducătorului  

Instituţia de 

învățământ superior 

Pretendentul, 

Titlul tezei 

Teză de 

doctorat/postdoctorat 

Teză de masterat 

    

 

VI.  Activitate managerială 

 

 

VII. Aprecierea și recunoașterea rezultatelor obținute (Premii, medalii, titluri, aprecieri pe 

portaluri specializate etc.). 

Premiul Național Constantin Negruzzi, Iași, 1 decembrie 2021. 

Marele premiu al festivalului internațional de poezie Grigore Vieru, Iași-Chișinău, ediția a 

XIII-a, 22-25 septembrie 2021. 

Diploma aniversară de gratitudine a Academiei de Științe a Moldovei, Hotărârea nr.117 a 

Prezidiumului AȘM din 26 mai 2021. 

Diploma de excelență a Institutului Cultural Român, 2021. 

, 

Distincții obținute la expoziții și târguri de inventică 

Nr. 

d/o 

Denumirea expoziţiei, târgului Participanţii Tematica 

prezentărilor 

Distincţii 

obţinute 

     

 

VIII. Membru/președinte al comitetului organizatoric/științific, al comisiilor, consiliilor științifice de 

susținere a tezelor 

nr Numele, prenumele Evenimentul (conferință, 

consiliu de susținere etc.) 

Perioada Calitatea (membru, 

președinte ș.a.) 

     

 

Redactor / membru al colegiilor de redacţie al revistelor naţionale / internaţionale 

nr Numele, prenumele Revista Calitatea (membru, 

redactor, referent) 

    

 

IX. Participări la foruri științifice: 

 

Manifestări științifice internaționale (în străinătate) 

 

Nr 

Numele, prenumele, titlul 

ştiinţific participantului 

  

Titlul manifestării 

organizatori/instituția 

organizatoare/țara 

Perioada 

desfășurării 

evenimentului  

Titlul 

comunicării/raportului 

susținut 

     

 

Manifestări științifice internaționale (în Republica Moldova) 



 

Nr 

Numele, prenumele, titlul 

ştiinţific participantului 

  

Titlul manifestării 

organizatori/instituția 

organizatoare/țara 

Perioada 

desfășurării 

evenimentului) 

Titlul 

comunicării/raportul

ui susținut 

     

 

Manifestări științifice naționale 

 

Nr 

Numele, prenumele, titlul 

ştiinţific participantului 

  

Titlul manifestării 

organizatori/instituția 

organizatoare/țara 

Perioada 

desfășurării 

evenimentului  

Titlul 

comunicării/raportul

ui susținut 

     

 

Manifestări științifice cu participare internațională 

 

Nr 

Numele, prenumele, titlul 

ştiinţific participantului 

  

Titlul manifestării 

organizatori/instituția 

organizatoare/țara 

Perioada 

desfășurării 

evenimentului  

Titlul 

comunicării/raportul

ui susținut 

1 Hadârcă Ion Sesiunea aniversară a AȘM  

60 de ani de la fondare și 75 

de la crearea primelor 

instituții științifice de tip 

academic. AȘM 

6-10 iunie 

2021. 

Revelațiile unui 

Jurnal inedit 

(Nicolae Iorga – 

150) 

2 Hadârcă Ion Universitatea de Stat din 

Moldova. INIS ProMemoria. 

Conferința științifică 

internațională. 30 de ani de 

la proclamarea Independenței 

Republicii Moldova 

23-24 august 

2021 

Fastul și meandrele 

independenței 

moldovenești 

3 Hadârcă Ion Festivalul Internațional de 

poezie Grigore Vieru, Iași-

Chișinău 

22-25 

septembrie 

2021 

Grigore Vieru – 

poetul și tribunul 

4 Hadârcă Ion Academia de Științe a 

Moldovei. Conferința 

științifică internațională 

„Teatrul național la 100 de 

ani” 

8 octombrie 

2021 

Intriga limbajului 

scenic sau odiseea 

unui Teatru al limbii 

române 

     

     

 

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

 

Emisiuni radio/TV de popularizare a științei (cu indicarea link-urilor de acces) 

Nr  

 

Nume, prenume Emisiunea 

 

Subiectul abordat 

    

 

Articole de popularizare a științei (cu indicarea link-urilor de acces, după caz) 

Nr.  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 

autorului 

Realizare, data, lucrarea Implementarea 

   

 

XII. Lista lucrărilor publicate în anul de referință (conform Anexei 2) 

 

 

 

Semnătura: m.c. Ion Hadârcă 

 

 

 

 

 


