
Anexa A 

F I Ş A  

raportului de activitate în anul 2018 pentru membrii titulari şi membrii corespondenţi ai AŞM 

I. Membru corespondent al AŞM NICOLAE BILEŢCHI, consultant ştiinţific 

I. 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  

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  

Articole în reviste naţionale, categoria A  

Articole în reviste naţionale, categoria B  

Articole în reviste naţionale, categoria C 
BILEŢCHI N.Romanul lui I.Druţă. Povara bunătăţii noastre 
la o nouă lectură//Philologia,2018,nr.1,p.61-74. 

1 

Articole în culegeri naţionale 

1.  

 

Articole în alte reviste nerecenzate 

 

1 

Participarea la foruri ştiinţifice 

 

 

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

A fost studiat romanul contemporan lipsit de tradiţiile clasice, apelul lui mai insistent la 

tradiţiile folclorice (povestea, balada, mai compatibile cu cele ale romanului), procedeele 

artistice mai noi de definitivare a structurii romanului. La studiul romanului s-a mers pe 

ideile a doi scriitori de seamă: că socialismul e o societate defectuoasă, fiindcă cu răutate 

,, nu s-a făcut încă nimic buna,, (I.Druţă, Povara… p.341) şi că suntem în faţa unei noi ,, 

la condition humaine,,(V.Vasilache, Povestea…). În planul căutărilor artistice am ajuns la 

ideea că romanul reprezintă de acum o structură încheiată, deci că  e un gen care se 

confundă ,,cu destinul nostrum,,(Alberes),ceea ce deschide noi posibilităţi de zugrăvire a 

societăţii şi a destinelor umane. 

 În 2018 am mai scris şi publicat studiul  Romanul Povara bunătăţii noastre de Ion 

Druţă la o nouă lectură (Philologia,2018,nr.1-2,p.61-74) şi articolul de popularizare a 

ştiinţei Gânduri despre migranţi (Literatura şi arta, 2018, 1 martie).  

IV. Activitatea didactică 

V. Activitatea managerială 

Informaţii generale  

Premii, medalii, titluri etc.  
Cetăţean de Onoare al satului de baştină Oprişeni. 

VI. Alte activităţi 

Membru al colegiului de redacţie al revistelor Philologia  

Membru al seminarului științific al Institutului de Filologie 
.Semnătura  


