
Anexa A 

F I Ş A  

raportului de activitate în anul 2013 pentru membrii titulari şi membrii corespondenţi ai AŞM 

I. Titlul, numele şi prenumele – m. cor. NICOLAE BILEŢCHI  

II. Activitatea ştiinţifică 
Conducător al programului de stat, proiectelor din cadrul programelor de stat, proiectelor de cercetări proiectelor bilaterale, 

internaţionale 

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 – 

Monografii editate în ţară – 

Capitole în monografii editate în ţară – 

Articole în reviste naţionale, categoria A – 

Articole în reviste naţionale, categoria B  – 

Articole în reviste naţionale, categoria C 

BILEŢCHI, N. Cartea, azi. În: Philologia. 2012, nr. 5-6, p.143-149, 0,5 c.a. ISBN 1857-4300 

BILEŢCHI, N. Eugeniu Russev şi realizările lui în domeniul cronografiei moldoveneşti, În: 

Metaliteratura, 2013, nr. 1-2, p. 20-30, 0,8 c.a ISBN 1857-4300 

BILEŢCHI, N. Inadaptatul în proza românească contemporană din spaţiul basarabean. Philologia. 2013, 

nr. 3–4, p. 16-32. ISBN 1857-4300. 
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Articole de popularizare a ştiinţei în ziare, reviste 

BILEŢCHI Nicolae. Pâinea-motiv etern de meditaţii şi emoţii. Literatura şi arta. 2013, 20 decembrie. 

0,5 c.a. 

BILEŢCHI Nicolae. De la analize prospective şi introspective actuale la proiecţii îmbietoare de viitor 

(I). Literatura şi arta. 2013, 28 martie, p 14-15. 0,4 c.a. 

BILEŢCHI Nicolae. De la analize prospective şi introspective actuale la proiecţii îmbietoare de viitor 

(II). Literatura şi arta. 2013, 2 mai, p. 11- 12. 0,4 c.a. 
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Participarea la foruri ştiinţifice, comunicări în plen 

Conferinţă ştiinţifică Savantul şi omul de omenie: Anatol Gavrilov. 70 de ani de la naşterea savantului, 

23 februarie 2013; 

Conferinţă ştiinţifică Academicianul Victor Gaţac – savant folclorist de talie europeană. 80 de ani de la 

naşterea lui Victor Gaţac, 4 iunie 2013; 

Conferinţa ştiinţifică Nicolae Dabija- 65 de ani, 15 iulie 2013 

Conferinţă Eliza Botezatu- 75 de ani, Biblioteca „Tîrgu-Mureş” din Chişinău, 7 noiembrie 2013; 

Şedinţa festivă a CSŞDT al AŞM consacrată aniversării a 85-a din ziua naşterii scriitorului Ion 

DRUŢĂ, 15 octombrie 2013. 
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Activitatea inovaţională 

Numărul de cereri prezentate  – 

Numărul de hotărîri pozitive obţinute – 

Numărul de brevete obţinute – 

Numărul de brevete implementate – 

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

Studiile efectuate în anul 2013 ţin de domeniul cercetării şi interpretării fenomenului literar din perspectiva 

reconsiderării şi recuperării. Articolul Pâinea-motiv etern de meditaţii şi emoţii cercetează subiectul migranţilor şi 

problemele lor de ordin social şi moral, posibilităţile revenirii acestora la baştină, aşa cum le vede azi literatura 

artistică. Studiul De la analize prospective şi introspective actuale la proiecţii îmbietoare de viitor este o recenzie la 

cartea lui Al. Burlacu Texistenţe, privind problemele arzătoare ale literaturii noastre din perioada interbelică şi cea 

contemporană. Articolul Cartea, azi prezintă destinele grele ale cărţii în perioada calculatoarelor şi ale altor influenţe 

tehnice, necesitatea revenirii azi, cât încă nu e prea târziu, la acest străvechi izvor de cunoştinţe. Studiul Eugeniu 

Russev şi realizările lui în domeniul cronografiei moldoveneşti e centrat pe destinul tragic al savantului şi al 

cronografiei moldoveneşti în perioada totalitarismului sovietic şi necesitatea schimbării curentului artistic în studierea 

domeniului. E vorba de baroc, care ar permite o interacţiune mai activă între cronografie şi literatura artistică. Am 

redactat 20 de articole pentru „ Dicţionarul general al literaturii române”, ediţia II, pregătită spre publicare de 

Academia Română. 



În comunicările orale de la conferinţele ştiinţifice consacrate unor scriitori şi oameni de cultură, savanţi din 

prezent sunt interpretate aspecte din activitatea şi creaţia personalităţilor de talia lui Victor Gaţac, Anatol Gavrilov, 

Eliza Botezatu, Nicolae Dabija, Ion Druţă. 

V. Activitatea didactică 

Numărul cursurilor 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  – 

Numărul manualelor, materialelor didactice editate – 

VI. Activitatea managerială 

Membru al Consiliului ştiinţific al Institutului de Filologie, Membru al Biroului Secţiei de Ştiinţe Umanistice; 

Membru al Asambleii generale a AŞM, Membru al Comisiei de experţi a CNAA la specialităţile literatură şi 

folclor, Membru al Comisiei de acreditare a instituţiilor ştiinţifice şi a cadrelor pedagogice a CNAA 

VII. Informaţii generale  

Premii, medalii, titluri etc. 

VIII. Alte activităţi 

Membru al Consiliului ştiinţific pentru discutarea tezelor de doctor la Catedra de Filologie a Universitatea 

de Stat „Aleco Russo”, municipiul Bălţi  

 


