
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 

Doctor în studiul artelor, Aurelian DĂNILĂ, Secția Științe Sociale, Economice, Umanistice 

și Arte 

 

II.  Activitate ştiinţifică (participarea în proiecte de cercetare) 

Conducător/executor al proiectelor din cadrul Programelor de Stat, proiectelor de cercetări 

proiectelor bilaterale, internaţionale (conform Anexei 1) 

 

Anexa 1 

1. Program de Stat (2020–2023) 

Nr./o Cifrul proiectului Denumirea proiectului Perioada de 

realizare 

Director/ executor 

al proiectului 

1 20.80009.1606.19 Cultura promovării imaginii 

orașelor din Republica Moldova 

prin intermediul artei și 

mitopoeticii 

2020–2023 executor 

 

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  

Capitole în monografii naționale/internaționale  

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 2 

Articole în culegeri internaționale  

Articole în culegeri naționale 1 

Articole în materiale ale conferințelor internaționale  

Articole în materiale ale conferințelor naționale  

Participare cu raport la foruri ştiinţifice internaționale:  1 



în străinătate / în Republica Moldova 

Participare cu raport la foruri ştiinţifice naționale 1 

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) 

 

 

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 3 

Numărul persoanelor la care a fost conducător ştiinţific şi care au susţinut teza  1 

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 

 

 

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

portaluri specializate etc.). 

 

 

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.) 

1 Dănilă Aurelian Conferința științifică 

„Interpreta Maria Cebotari: 

110 ani”, Academia de Științe 

a Moldovei 

11 februarie 

2020 

Membru al 

comitetului 

organizatoric 



2 Dănilă Aurelian Eveniment dedicat aniversării 

a 110 ani de la nașterea 

interpretei Maria Cebotari, 

desfășurat în incinta Muzeului 

de Istorie a orașului Chișinău 

13 februarie 

2020 

Membru al 

comitetului 

organizatoric 

3 Dănilă Aurelian Evenimentul de 

comemorare a 85 de ani de 

la nașterea Mariei Bieșu, 

Muzeul de Istorie a Orașului 

Chişinău, Biblioteca 

Națională a Moldovei 

3 august 

2020 

Membru al 

comitetului 

organizatoric 

4 Dănilă Aurelian Teză de doctorat „Repere 

teoretico-metodologice de 

formare a elementelor culturii 

teatrale a elevilor mici” 

29 mai 2020 Membru al 

Consiliului Ştiintific 

 

5 Dănilă Aurelian Școala Doctorală Științe 

Umaniste din cadrul 

Consorțiului Național 

administrat de Universitatea 

de Stat din Moldova 

 Membru al 

comisiei de 

îndrumare a 2 

doctoranzi 

 

 

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

nr Numele, prenumele Revista Calitatea (membru, 

redactor, referent) 

1 Dănilă Aurelian Dialogica. Revistă de studii culturale și 

literatură 

Membru al comitetului 

științific 

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 

1 Dănilă Aurelian Conferința științifică 

internațională 

„PATRIMONIUL 

CULTURAL DE IERI – 

IMPLICAȚII ÎN 

DEZVOLTAREA 

SOCIETĂȚII DURABILE 

DE MÂINE”, ediția a II-a 

Dedicată Zilelor Europene ale 

Patrimoniului, Chișinău 

22-23 

septembrie 

2020 

Enescu şi cultura 

muzicală în 

Chişinăul interbelic 

 

Manifestări științifice naționale 

 

Nr 

Numele, prenumele, titlul 

ştiinţific participantului 

Titlul manifestării 

organizatori/instituția 

Perioada 

desfășurării 

Titlul 

comunicării/raportul



  organizatoare/țara evenimentului  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 

 Dănilă Aurelian Conferința științifică 

„Interpreta Maria Cebotari: 

110 ani”, Chișinău, AȘM 

11 februarie 

2020 

Maria Cebotari: CV-

ul unei artiste 

 

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 Dănilă Aurelian 11 februarie, TV Moldova 1, 

emisiunea „Cine vine la noi”, 110 

ani de la nașterea M. Cebotari 

Maria Cebotari 

2 Dănilă Aurelian februarie, TV Moldova 1, 

emisiunea „Cine vine la noi” 

Omagiu Ștefan Petrache 

 

Articole de popularizare a științei 

nr 

d/o 

Nume, prenume Ziarul, publicația online Titlul articolului 

1 Dănilă Aurelian Literatura și arta, 6 februarie 2020, nr. 5 

(3882), p. 7. 

Stiffelio, la Novaia Opera 

din Moscova, cu 

Alexandru Samoilă 

 Dănilă Aurelian Literatura și arta, 12 noiembrie 2020, 

nr. 42 (3919), p. 8. 

Cuvânt de ziua științei 

 

XI. Activitatea membrilor AȘM în domeniul artei, culturii 

Numele, prenumele 

autorului 

Realizare, data, lucrarea Implementarea 

Dănilă Aurelian Conferința științifică „Interpreta Maria 

Cebotari: 110 ani”, Academia de Științe a 

Moldovei, 11 februarie 2020 

Expoziție de carte, vizionare de film 

Dănilă Aurelian Eveniment dedicat aniversării a 110 ani 

de la nașterea interpretei Maria Cebotari, 

desfășurat în incinta Muzeului de Istorie a 

orașului Chișinău, 

13 februarie 2020 

Expoziție fotografică și pictură 

Dănilă Aurelian Evenimentul de comemorare a 85 de ani 

de la nașterea Mariei Bieșu, ora 14.00 

Biblioteca Națională a Republicii 

Moldova, Sala „A. Rău”, ora 17.00, 

Muzeul de Istorie a Orașului Chişinău, 3 

august 2020 

Expoziție fotografică, expoziție de 

carte 

Dănilă Aurelian Evaluarea a 12 proiecte din domeniul 

muzicii pentru anul 2020, Ministerul 

Educației, Culturii și Cercetării 

 

Dănilă Aurelian Evaluarea a 10 rapoarte a proiectelor de  



cercetare și inovare pentru perioada 2019, 

AȘM 

 

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

 

Anexa 2. Model de completare a listei lucrărilor 

 

Articole în culegeri și material ale conferințelor (naţionale/internaţionale) 

1. DĂNILĂ, A. Enescu şi cultura muzicală în Chişinăul interbelic. În: Conferința științifică internațională 

„Patrimoniul Cultural de Ieri – Implicații în Dezvoltarea Societății Durabile de Mâine”, Academia de Științe a 

Moldovei, Chișinău, Ed. a II-a, 22-23 septembrie 2020, Culegere de articole și materiale ale conferinței științifice 

internaționale, Supliment al revistei științifice „Authentication and Conservation of Cultural Heritage. Research and 

Technique”, Iași, redactor-șef dr. hab. în studiul artelor Nicoleta VORNICU, p. 168-172. ISSN 2558 – 894X. 

 

 

 

Data completării fișei 

14.01.2020 

Semnătura  


