
F I Ş A  

raportului de activitate în anul 2020 pentru membrii titulari,  

membrii corespondenți și membri desemnați ai Secțiilor de Științe ale AŞM 

 

I. Titlul, numele şi prenumele, secția de științe a AȘM 

Dr. hab. Andrei Țurcanu, Secția Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte 

 

II.  Activitate ştiinţifică (participarea în proiecte de cercetare) 

Conducător/executor al proiectelor din cadrul Programelor de Stat Contexte socio-culturale 

autohtone și interconexiuni europene în creația populară și literatura cultă din 

Basarabia (sec. XIX până în prezent) 

 

Anexa 1.  

1. Program de Stat (2020–2023) 

Nr./o Cifrul proiectului Denumirea proiectului Perioada de 

realizare 

Director/ executor 

al proiectului 

 20.80009.1606.03 Contexte socio-culturale 

autohtone și interconexiuni 

europene în creația populară și 

literatura cultă din Basarabia 

(sec. XIX până în prezent)  

2020–2023 executor al 

proiectului 

 

2. Proiecte bilaterale  

Nr./o Cifrul proiectului 

bilateral 

Denumirea proiectului Perioada de 

realizare 

Director/executor 

al proiectului 

     

 

3. Proiecte multilaterale 

Nr./o Cifrul proiectului Denumirea proiectului Perioada de 

realizare 

Director/executor 

al proiectului 

     

 

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 1 

Capitole în monografii naționale/internaționale, prefață 1 

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 de popularizare a științei  

Emisiuni radio/TV de popularizare a științei 5 

Articole în culegeri internaționale  

Articole în culegeri naționale  

Articole în materiale ale conferințelor internaționale  



Articole în materiale ale conferințelor naționale  

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   

Numărul de hotărâri pozitive obţinute  

Numărul de brevete obţinute  

Numărul de brevete implementate  

 

IV. Rezultate ştiinţifice obţinute în anul de referinţă (100-200 de cuvinte) 

Am clarificat conceptele teoretice de bază pentru studiul literaturii postsovietice, conexiunile 

acestora, pe de o parte, cu est-etica rezistenței literaturii din perioada sovietică și, pe de altă 

parte, cu estetica postmodernismului globalist. În discursul confesiv al rememorărilor epice, 

dar și în imaginarul neoexperisionist al liricii, dincolo de problematica axată pe restricțiile 

sociale și traumele psihologice cu o geneză în totalitarismul ateu și resentimentar sau de 

fracturile existențiale și disipările de personalitate postmoderne am descoperit o 

basarabenitate românească, cu multiple joncțiuni în tradiția națională. 

 

V.  Activitate didactică 

Numărul cursurilor elaborate/ţinute 

- Denumirea cursurilor de licență elaborate/ţinute 

- Denumirea cursurilor de masterat elaborate/ţinute 

 

Numărul total de persoane la care a fost conducător ştiinţific al tezei de doctorat 7 

Numărul persoanelor la care a fost conducător ştiinţific şi care au susţinut teza  5 

Numărul total de persoane la care a fost conducător ştiinţific al tezei de masterat  

Numărul manualelor, materialelor didactice editate  

  

Teze de doctorat / postdoctorat susținute și confirmate în anul 2020 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 

Responsabil al Sectorului de Literatura română contemporană, din cadrul Institutului de Filologie 

Română „Bogdan-Petriceicu Hasdeu”.  

 

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

portaluri specializate etc.). 

Andrei Țurcanu, un destin asumat. Ediție îngrijită de Nina CORCINSCHI. Chișinău: Cartier, 

2020. p. 408. ISBN 978-9975-86-464-0. 

ANDREI ȚAURCANU. Spiritul critic in literatura basarabeana de azi în: Voncu, Razvan. Critici 

romani de azi. Editura SCOALA ARDELEANA, 2020. 978-606-797-602-1.  

 

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  

1. ȚURCANU, A. Philologia Membru 

IX. Participări la foruri științifice: 

 

 

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 

 Dr. hab. Țurcanu, A.  Colocviul cu participare 

internaţională FILOLOGIA 

MODERNĂ: Realizări şi 

perspective în context 

european, ediția a XIV-a 

cu genericul Paul Goma In 

memoriam. Institutul de 

Filologie Română „Bogdan 

Petriceicu-Hasdeu” 

6-7 octombrie 

2020. 
 

Est-etica rezistenței 

prin adevăr 

 

 

Manifestări științifice naționale 

 

Nr 

Numele, prenumele, titlul 

ştiinţific participantului 

  

Titlul manifestării 

organizatori/instituția 

organizatoare/țara 

Perioada 

desfășurării 

evenimentului  

Titlul 

comunicării/raportul

ui susținut 

 Dr. hab. Țurcanu, A. Conferința științifică Vasile 

Coroban In memoriam: 110 

de ani de la naștere, 

Institutul de Filologie 

Română „B.P.-Hasdeu” al 

MECC. 

 25 februarie, 

2020 

Vasile Coroban, 

omul și criticul în 

posteritate. 

 

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

 

Emisiuni radio/TV de popularizare a științei 

Nr  

d/o 

Nume, prenume Emisiunea Subiectul abordat 



1. ȚURCANU, A.   Axial TV, 31 iulie 2020. 

 

 

Discuție cu Ivanov 

Constantin, pe tema 

„Expresia răului în literatura 

română” (partea I). 

2. ȚURCANU, A. Axial TV, 4 august 2020. 

 

 

 Discuție cu Ivanov 

Constantin, pe tema 

„Expresia răului în literatura 

română” (partea a II-a). 

3. ȚURCANU, A. TV 21, 15 iuliei 2020 

 

Problemele științei  

4.  ȚURCANU, A. Vocea Basarabiei, 20 octombrie 

2020 

 

Dumitru Matcovschi 

5. ȚURCANU, A. Radio Moldova, 2 octombrie 2020 Paul Goma 

 

Articole de popularizare a științei 

nr 

d/o 

Nume, prenume Ziarul, publicația online Titlul articolului 

    

 

XI. Activitatea membrilor AȘM în domeniul artei, culturii 

Numele, prenumele 

autorului 

Realizare, data, lucrarea Implementarea 

ȚURCANU, A. Recenzie internă pentru „Simbolismul 

românesc” de Luminița Bucșăneanu, 

septembrie 2020. 

 

MECC 

ȚURCANU, A. Recenzie internă pentru „Teatralitatea în 

opera lui I. Druță” de Ana Ghilaș, 

septembrie 2020. 

MECC 

 

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

 

Monografie:  

ȚURCANU, A. Critice. Arheul marginii și alte narațiuni. Chișinău: Cartier, 2020. 450 p. 

ISBN 978-9735-06-441-9. 

 

Prefață 

ȚURCANU, A. Prefață la cartea Moartea autorului se amână" de Ozana Secăreanu: 

„Discursul confesiv românesc contemporan - autonomia umanului și anularea morții 

autorului.” Editura  ARVA COLOR, Chișinău,  2020, pp. 110-112. 

 

 

Data completării fișei 

 

Semnătura  


