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Anexa nr. 1 

1. Lista executorilor (funcţia în cadrul proiectului, titlul ştiinţific, semnătura) 

Nr 

d/o 
Numele/Prenumele 

Titlul 

științific 

Funcția în cadrul 

proiectului 
Semnătura 

1. Șleahtițchi Maria Dr. hab. 

Cercetător științific 

coordonator, 

director de proiect 

 

2. Șleahtițchi Mihail Dr. hab. 
Cercetător științific 

superior 
 

3. Țurcanu Lucia Dr. 
Cercetător științific 

superior 
 

4. 
Pilchin Ivan (perioada 2015-2016) 

 
- Cercetător științific  

5. 
Pilchin Maria (perioada 2017-

2018) 
- Cercetător științific   

 

2. Obiectivele și sarcinile proiectului (până la o pagină)  

 

Proiectul de natură interdisciplinară are drept scop cercetarea literaturii contemporane din 

Basarabia în contextul schimbărilor radicale survenite în ultimii 25 de ani. Investigând mutaţiile 

de bază ale literaturii în câmpul reprezentărilor pe parcursul celei de-a doua jumătăţi a secolului 

XX, echipa de cercetători și-a propus să analizeze fenomenele din perioada 1985-2010. Axele 

cercetării au fost următoarele: 

1. Configurațiile naționale/ regionale/ europene; 

2. Literatura ca obiect al reprezentărilor sociale; 

3. Literatura din Basarabia şi receptarea critică şi istoric-literară; 

4. Literatura din Basarabia şi receptarea ei prin traducerile în alte  limbi; 

5. Literatura din Basarabia şi receptarea ei prin politicile editoriale. 

 

Obiective de bază au fost: 

- fundamentarea teoretică a conceptului de literatură ca obiect al reprezentării; stabilirea corelaţiei 

dintre reprezentarea individuală, reprezentarea colectivă (reprezentarea socială) şi reprezentarea 

literară; 

- analiza din perspective interdisciplinare (literară, estetică, psihosociologică, didactică) a 

fenomenului literar şi a formelor sale; 
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- stabilirea paradigmei de creare a reprezentării literaturii în câmpul social; 

- analiza modalităților de receptare istoric-literară a literaturii române din Basarabia în diverse 

configurații: națională, regională, europeană;  

- analiza modalității şi calității traducerii literaturii din Basarabia pentru diverse spaţii culturale 

care constituie câmpul reprezentațional al literaturii ca obiect social; 

- cercetarea efectelor de reprezentare a literaturii prin politicile editoriale din interiorul Republicii 

Moldova şi din afara ei; 

- exegeza reprezentării literaturii române din Basarabia în manualele şcolare pe parcursul perioadei 

investigate. 

 

3. Rezultatele ştiinţifice ale cercetărilor efectuate în cadrul proiectului  

În urma reducerii drastice a fondului de finanțare a proiectului și a echipei de cercetători, Axa 

tematică 1. Configurațiile naționale/ regionale/ europene a fost eliminată din obiectivele de 

cercetare. 

Pe Axa 2. Literatura ca obiect al reprezentărilor sociale cercetările s-au axat preponderent pe 

studiul reprezentărilor sociale, stabilindu-se că: 

I. reprezentărilor sociale (RS) le revine statutul unor  forme de cunoaștere sui generis; ele 

exprimă ,,meta-sisteme suprapuse sistemelor de cunoștințe omenești menite să ofere grile 

de lectură a realității”; în contextul social, RS se manifestă ca ,,un mecanism prin care se 

construiesc teorii despre oameni și evenimente”, ,,un efort îndreptat spre decodificarea și 

administrarea relațiilor cu lumea din jur”, ,,un ecran între presiunea socialului și sistemul 

personalității”. 

II. RS se identifică și analizează printr-un set de instrumente proprii: tehnica asociațiilor 

libere, tehnica prototipic-categorială, tehnica schemelor cognitive de bază, tehnica 

chestionarelor de caracterizare, tehnica substituției, tehnica decontextualizării normative; 

III. scriitorul și literatura reprezintă obiecte omologate ale reprezentărilor sociale, ceea ce 

înseamnă că indivizii și colectivitățile de indivizi, în experiența lor individuală și socială, 

se raportează frecvent la scriitor și literatură. 

Pe Axa 3. Literatura din Basarabia şi receptarea critică şi istoric-literară s-a constatat: 

I. folosirea instrumentelor ideologice ale sistemului totalitari în vederea impunerii unei  

anumite imagini a scriitorilor clasici și a operei lor. Manipularea, îndoctrinarea, zombizarea 

au fost instrumentele de legitimare a limbii și literaturii „moldovenești neromânești” din 

stânga Prutului în perioada 1944-1990. Biografiile și operele scriitorilor Ion Creangă și 

Mihai Eminescu au fost folosite ca instrumente ideologice pentru realizarea politicii 

totalitarismului de tip comunist și imperialismului de tip sovietic; 

II. modificarea modalităților romanești de reprezentare a lumii, ceea ce implică schimbări  
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structurale, de perspectivă narativă, de limbaj. Romanul răspunde cu promptitudine 

solicitărilor realității obiective. Revine romanul de factură socială.  

III. în poezie se modifică reprezentările şi ipostazele eului poetic. Se observă tendința de  

readucere în poezie a trăirii autentice, provocată de relația cu realul imediat. Reprezentarea 

eului poetic se face prin raportare la trecutul biografic și la universul rustic devenit un 

garant al autenticității. Poeţii  insinuează în poeziile lor sentimente profunde, trăiri ale unui 

eu marcat de tragismul existențial. În poezia tânără eul histrionic disimulează nepăsarea, 

jucând spectacolul angajării superficiale în existențial.   

Pe Axa 4. Literatura din Basarabia şi receptarea ei prin traducerile în alte  limbi s-a constatat că 

I. traducerile în alte limbi și din alte limbi decât limba oficială a țării constituie un  

instrument important și eficient de creare a reprezentărilor istorice, sociale, culturale, 

artistice despre realitățile istorice, sociale ale  culturii din care se face traducerea; 

II. a existat o amprentă ideologică și în spațiul traducerilor. În perioada comunistă 

traducerile în limba moldovenească se făceau cu preponderență din operele scriitorilor 

contemporani care aveau vederi de stânga.  

III. În timpul RSSM a existat o rețea densă și eficientă de promovare a scriitorilor 

moldoveni în  limbile popoarelor URSS.  

Pe Axa 5. Literatura din Basarabia şi receptarea ei prin politicile editoriale (axă tematică 

explorată sumar din motivele financiare indicate mai sus) s-a constat că:  

I. strategiile editoriale practicate în Republica Moldova după 1990 contribuie, parțial, la 

o  schimbare în ceea ce privește reprezentarea imaginii/statutului scriitorului;  

II. II. scriitorul apare ca un coautor al editorului în proiecte solicitate pe  piaţă de carte. 
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4.    Rezumat (până la 2 pagini) 

În cadrul proiectului instituțional de cercetare științifică Literatura în spaţiul reprezentărilor: 

între Est şi Vest, desfășurat în perioada 2015-2019 în cadrul Universității de Stat din Moldova 

(director de proiect: dr. hab. Maria Șleahtițchi) s-au obținut rezultate științifice importante.  

S-a constatat că reprezentărilor sociale le revine statutul unor  forme de cunoaștere sui generis. 

S-a elaborat setul de instrumente de analiză a RS: tehnica asociațiilor libere, tehnica prototipic-

categorială, tehnica schemelor cognitive de bază, tehnica chestionarelor de caracterizare, tehnica 

substituției, tehnica decontextualizării normative.  

S-a demonstrat că scriitorul și literatura reprezintă obiecte omologate ale reprezentărilor, ceea 

ce înseamnă că indivizii și colectivitățile de indivizi, în experiența lor individuală și socială, se 

raportează frecvent la scriitor și literatură. 

În procesul analizei literaturii române din stânga Prutului  din perioada 1985-2010 s-a recurs 

la stabilirea unor punți de legătură cu literatura și politicile din perioada anterioară anului 1985 și 

cu cea ulterioară anului 2010.  Pe acest segment, s-a constat că folosirea instrumentelor ideologice 

ale sistemului totalitar în vederea impunerii imagini trucate a scriitorilor clasici și a operei lor. 

Manipularea, îndoctrinarea au fost instrumentele de legitimare a limbii și literaturii „moldovenești 

neromânești” din stânga Prutului în perioada 1944-1990. Biografiile și operele scriitorilor Ion 

Creangă și Mihai Eminescu au fost folosite ca instrumente ideologice pentru realizarea politicii 

totalitarismului de tip comunist și a imperialismului de tip sovietic.  

În privința afirmării și dezvoltării romanului în stânga Prutului, există un număr insuficient de 

lucrări cu profil istoric-literar dedicate genului, tot așa cum istoriile literare și monografiile apărute 

în ultimii ani în România conțin foarte puține referințe la autorii din Republica Moldova, fapt care 

dovedește că reprezentarea literaturii române în și din Basarabia în spațiul istoric-literar și al criticii 

literare este sporadică și incompletă. 

Cercetarea romanului a stabilit că genul cunoaște o adevărată expansiune (în ultimii 17 ani s- 

au scris peste 120 de romane) și rămâne spațiul cel mai adecvat de reprezentare a individului și 

problemelor sociale actuale. Romanul s-a sincronizat cu tendințele general românești și s-a 

conectat la rețeaua paradigmatică din zona sud-estului și estului european.  S-a demonstrat că 

fenomenul romanesc și cel literar în general trebuie abordat prin grila unor noi concepte, cum ar 

fi cel de  zonă a mentalităților comune, care îndreptățește extinderea spațiului de prezență a unei 

generații, a unui model, dincolo de granițele naționale ale literaturilor, cel de optzecism 

transnațioanl. S-a constatat de asemenea prezența unei tendințe literare noi. Ea ține de abordarea 

temei migrației. Aici s-au configurat două direcții: scriitorii din spațiul românesc care scriu despre 

migrație și scriitori basarabeni emigranți care scriu despre migrație.  

În zona cercetării poeziei, s-a constatat că istoriile literaturii române apărute după anul 1990 
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în dreapta Prutului prezintă doar câteva nume ale poeților din Basarabia, aparținând preponderent 

generațiilor ’60-’70 și practicând, de cele mai multe ori, o poetică tradiționalistă. În consecință, se 

formează o reprezentare trunchiată și, respectiv, greșită despre poezia contemporană din 

Basarabia.  

Antologia Portret de grup a criticului Eugen Lungu (1995) a contribuit esențial la modificarea 

imaginii pe care și-o făcuseră îndeosebi cititorii din România despre poezia din Basarabia, prin 

prezentarea a 20 de poeți, majoritatea optzeciști, care practică formulele estetice postmoderniste. 

Optzeciștii contribuie și la modificarea reprezentării despre poezia civică. Se produce 

restructurarea discursului civic şi refuzul lirismului declamativ, specific, în general, literaturii din 

Basarabia, impunându-se un alt tip de poezie civică: nedeclamativă, lipsită de grandilocvenţă şi de 

gesturi martirizante, dar tulburătoare prin autenticitatea ei. Șaptezeciștii au contribuit în mod sigur 

la fortificarea esteticului în poezia românească din Basarabia ultimelor decenii ale secolului XX, 

însă după 1989-1991, nu au mai reușit să atingă cota valorică a cărților publicate anterior. 

S-a constatat, de asemenea, revenirea funcției sociale a poeziei, estompată de mai bine de trei 

decenii de noua autonomie a esteticului.  În poezia română din Basarabia, scrisă la începutul 

secolului XXI, pot fi remarcate tendințe și formule poetice foarte diferite: de la valorificarea 

postmodernistă a intertextualității și textualismului la minimalismul imagistic postdouămiist etc. 

S-a demonstrat că și traducerile în și din alte limbi constituie un  instrument important și 

eficient de creare a reprezentărilor istorice, sociale, culturale, artistice ale altor țări. 

S-a constatat că politicile editoriale ale editurilor din România manifestă un interes sporit 

pentru poezia generațiilor care au debutat după anul 2000. Acest fapt contribuie esențial la 

schimbarea reprezentării despre poezia din Basarabia în spațiul românesc. Locul poeziei 

neoromantice și al celei civice îl ia poezia minimalistă.  

Cele mai importante edituri din Republica Moldova, publicând antologii ale autorilor 

basarabeni șaizeciști și șaptezeciști, realizează în primul rând o acțiune de recuperare și revizuire 

a poeziei și prozei scrise în acest spațiu în a doua jumătate a secolului XX. Antologiile care au 

apărut în ultimii ani schimbă imaginea literaturii române postbelice și a celei care a urmat. 

În cadrul proiectului, s-au publicat peste 120 de titluri, între care: 4 monografii științifice; 1 

volum științific tematic dedicat cercetărilor în proiect; 11 antologii aferente tematicii de cercetare; 

16 articole în reviste științifice din baze de date internaționale și recenzate etc.. Textele științifice 

au fost publicate în limbile română, engleză, franceză, rusă. 

În baza cercetărilor din cadrul proiectului a fost susținută o teză de doctor habilitat în filologie, 

iar alta, în psihologie socială, este în procedura de presusținere. 
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5. Concluzii  

Echipa de  cercetători a muncit asiduu și a obținut rezultate valoroase. Performanța cercetătorilor, 

formația și experiența lor depășește substanțial bugetarea proiectului. Practic, cercetătorii au 

muncit în cont propriu, salarizarea finind precară.  Suma care a fost repartizată proiectului (față de 

cea planificată), în mod normal, ar fi ajuns (ca remunerare pentru o normă de cercetător cu loc de 

muncă de bază) doar pentru un (unul singur) angajat. Print urmare, realizarea proiectului, pe care 

l-am construit în ideea unui design modern al cercetării, competitiv cu genul de cercetări inter- și 

trans-disciplinare, practicat astăzi în țările dezvoltate, nu ar fi fost cu putință deloc.  

 

6.   Participarea în programe și proiecte internaţionale (ORIZONT 2020, SCOPES, 

JOP, IRSIS, NATO, etc.),  inclusiv propunerile prezentate/câștigate în cadrul concursurilor 

naționale și internaționale cu tangență la tematica cercetării proiectului realizat 

   

Nr. 

ord. 

Numele, prenumele 

cercetătorului 

Programul, locul, tipul, 

perioada 

Tema proiectului Prezentat/ 

câștigat 

1. Dr. Țurcanu Lucia Programul de burse 

Pontica Magna la Colegiul 

Noua Europă din București 

(București, România). 

Perioada: 1 octombrie 

2016 – 31 iulie 2017 

Reprezentarea 

realității în poezia 

română posttotalitară 

(1985-2010) 

prezentat 

2. Dr. Țurcanu Lucia Stagiu de cercetare la 

Memorialul Ipotești – 

Centrul Național de Studii 

„Mihai Eminescu” 

(Ipotești, România). 

Perioada: 1 august 2016 – 

30 iunie 2017 

Formarea 

reprezentării despre 

poet și poezie sub 

influența „mitului 

Eminescu” 

câștigat 

3. Dr. Țurcanu Lucia Stagiu de cercetare la 

Memorialul Ipotești – 

Centrul Național de Studii 

„Mihai Eminescu” 

(Ipotești, România). 

Perioada: 15 august 2018 – 

15 octombrie 2018 

Elaborarea unei 

antologii de poezie 

„101 poeți români” 

câștigat 
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Anexa nr. 2  

 

LISTA  

lucrărilor publicate în cadrul proiectului de cercetare 

- monografii (internaţionale)  

1. ȘLEAHTIȚCHI, M. Panopticum. Tehnici speciale de pătrundere în adâncul 

reprezentărilor sociale. Iaşi: Junimea, 2018. 389 p. ISBN 978-973-37-2168-0. 

2. ȘLEAHTIȚCHI, M. Imaginabilis: o introducere în teoria reprezentărilor sociale. 

București: RAO, 2019. 639 p. ISBN 978-606-006-325-4. 

 

- monografii (naţionale)   

1. ŞLEAHTIŢCHI, Maria. Romanul generaţiei' 80 : (Construcţie şi reprezentare).  Ediţia a 

II-a,  Carte electronică /E-book . Ch.: Cartier, 2015. 248 p.  ISBN 978-9975-86-035-2.  

2. ŞLEAHTIŢCHI, Mihail. Tratat de analiză structurală a reprezentărilor sociale. Ch.: 

Știința, 2016, 224 p.  ISBN: 978-9975-85-056-8  

3. ŢURCANU, L. Manierismul românesc. Manifestări și atitudini. Ch.: Cartier, 2015. 230 p. 

ISBN 978-9975-79-988-1.  

4. ȚURCANU, L. Poezia BASA. Ch.: Arc, 2019. 160 p. ISBN 978-9975-0-0305-6. 

 

- volum tematic (național) 

1. ȘLEAHTIȚCHI, Maria (coord.), ȘLEAHTIȚCHI, M., ȚURCANU, L., PILCHIN, I., 

PILCHIN, M. Literatură, reprezentări, negocieri. Ch.: ARC, 2018. 192 p. ISBN 978-9975-

0-0216-5 

- antologii (naţionale) 

1. PILCHIN, I./ Selecție și traducere în limba rusă/  Lector in libris: scriitori basarabeni 

despre lectură, carte, bibliotecă: o antologie. Ch.: s.n., 2015. 296 p. ISBN 978-9975-120-

88-3. 

2. ȘLEAHTIȚCHI, Maria / Selecție, studiu introductiv, rezumate, note biobibliografice/ 

Început de secol XXI. Literatura din Basarabia. Roman. Antologie. Ch.: Știința & Arc, 

2017. Vol. 1 ISBN 978-9975-0-0052-9 (Arc). 408 p.; Vol. 2 ISBN 978-9975-0-0053-6 

(Arc). 416 p. 

3. ȘLEAHTIȚCHI, Maria / Selecție, prefață și note/ Literatură pentru copii. Antologie. Ch.: 

Arc, 2018. 200 p. ISBN978-9975-0-0207-3. 
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4. ŢURCANU, L. /Selecție și prefață/ Ion Vatamanu. Contur de meditaţie. Ch.: Arc, 2015. 

64 p. ISBN 978-9975-61-884-7. 

5. ŢURCANU L./ Selecție, studiu introductiv, note biobibliografice, concepte operaționale și 

repere bibliografice/ Poezia manieristă românească. Ch.: Știința, 2015. 112 p. ISBN 978-

9975-67-968-8. 

6. ȚURCANU L. /Selecție și prefață / Anatol Codru. Orga de piatră. Ch.: Arc, 2016. 64 p. 

ISBN 978-9975-61-977-6.  

7. ȚURCANU L. /Selecție, prefață, note biobibliografice/ Poeți basarabeni contemporani. 

Ch.: Știința, 2016. 144 p. ISBN 978-9975-67-939-8.  

8. ȚURCANU, L. / Selecție, studiu introductiv, note biobibliografice/ Caligrafii. O antologie 

a poeziei șaptezeciste din Basarabia. Ch.: Cartier, 2017. 208 p. ISBN: 978-9975-86-191-

5. 

9. ȚURCANU, L. / Selecție, studiu introductiv/ Liviu Deleanu, Dincolo de crudul mâine. Ch.: 

Arc, 2017. 64 p. ISBN: 978-9975-137-96-6. 

10. ȚURCANU, L. /Selecție, studiu introductiv, note biobibliografice/ Poezie. Literatura din 

Basarabia. Început de secol XXI. Ch.: Știința, 2017. 264 p. ISBN: 978-9975-85-093-3.  

11. ȚURCANU, L. / Selecție și prefață/ Mihail Ion Ciubotaru, Temerea de obișnuință. Ch.: 

ARC , 2018.  64 p. ISBN 978-9975-0-0128-1  

12. ȚURCANU, L. Dumitru Matcovschi. Evantai. Selecția poemelor și prefață de Lucia 

Țurcanu. Ch.: Arc, 2019. 62 p. ISBN 978-9975-0-0275-2. 

 

– capitole în monografii şi culegeri (internaţionale) 

1. ȘLEAHTIȚCHI, Maria. Literatura în comunism. In: Panorama comunismului în 

Moldova sovietică. Editor Liliana COROBCA. Iași: Polirom, 2019, pp. 533-558. 

 

- capitole în monografii şi culegeri (naţionale)  

1. ȘLEAHTIȚCHI, Maria. Publicistica lui Ion Druță sub semnul manipulării. In: Început de 

secol XXI. Literatura din Basarabia. Eseu. Critică literară. Ch.: Știința & Arc, 2017, 

p.147-160.   

2.  ȘLEAHTIȚCHI, Maria. Mecanismele ficționării în romanul autobiografic (despre 

romanele lui Paul Goma) In: Cuvântul basarabeanului răzvrătit. Prefață, selecție și 

coordonare de Aliona GRATI. Ch.: Știința, 2019, (Colecția „Personalități notorii”), pp. 

177-181.   

3. ȘLEAHTIȚCHI, Maria. Diariștii generației ’60. Preliminarii. In: Fenomenul literar 60-ist. 

O paradigmă identitară. Coord.: Andrei ȚURCANU. Ch.: Pro Libra, 2019, pp. 421-439.  
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4. ȘLEAHTIȚCHI, Maria. Alecu Donici, azi. Studiu introductiv. În: Alecu Donici. Opere. 

Ch.: Știința, 2019, (Colecția „Moștenire”), pp. 5-15.  

5. ȚURCANU, L. Manierismul românesc. Manifestări și atitudini (fragmente). In: Început de 

secol XXI. Literatura din Basarabia. Eseu. Critică literară. Ch.: Știința & Arc, 2017, p. 

245-265 

 

- culegeri de articole (internaţionale)  

1. PILCHIN, M. Realităţi poetice în zigzag. Iaşi: Junimea, 2017. 176 p. ISBN: 978-973-37-

2059-1. 

- articole din reviste cu factor de impact: 

• articole din reviste cu factor de impact              0,1-0,9 

1. ȘLEAHTIȚCHI, M. Nexus, the prelogical knot that organizes and mobilizes the crowds. 

International Journal of Communication Research, Issue 2, April/June 2018, volume 8, 

130-136. ISSN  2246-9265; ISSN-L: 2246-9265. 

-     articole din alte reviste editate în străinătate acreditate științific  

1. PILCHIN, M. Ion Vatamanu şi (al)chimia traducerilor în laboratorul dictaturii. Punctul 

critic. 2017, 3 (21), 15-20. ISBN 594-840-30-0018-8-09.  

2. ŞLEAHTIŢCHI, Maria. Romanul contemporan din Sud-estul Europei: între societal şi  

literaritate.  Meridian  critic. The discourse of clothing  (II). Annals Ştefan cel Mare  

University of Suceava.  Philology, Series. 2015, 2 (25), 121-130.  ISSN 2069-6787. ISBN 

978-973-666-455-7. ISBN 978-973-666-456-4 (B+ category: code 419; B category: code 

17).  

3. ȘLEAHTIȚCHI Maria. The Romanian contemporary novel in the Republic of Moldova. 

Intercultural communications/ Mежкультурные коммуникации, Tbilisi – Тбилиси. 

2016, 26, 11-18. ISSN 1512-4363. EAN 9771512 43 6007. 

4. ŞLEAHTIŢCHI, M. On the real significance of the social representations-collective 

representations relation. Bulletin of Integrative Psychiatry. New Series. 2015, Year XXI, 3 

(66), 59-69. ISSN 1453-7257 (Journal B+ CNCS). 

5. ȘLEAHTIȚCHI M. The XXth century and the signs of a significant social change. Bulletin 

of Integrative Psychiatry. New Series. September 2016. Year XXII. 2 (69), 71-75. ISSN 

1453-7257 (Journal B+ CNCS). 

6. ȘLEAHTIȚCHI, M. Social psychology in a world dominated by the game of alternatives.  

In: Bulletin of Integrative Psychiatry. New Series, Year XXV,  2019, 1(80), 87-99. ISSN: 

1453-7257  [Journal B+ CNCS and Indexed IDB by Index Copernicus, DOAJ, Erih Plus, 

Gale Cengage, CEEOL]. 
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- articole din alte reviste editate în străinătate 

1. ПИЛКИН, И. В поисках утраченной интуиции: о романе Николая Русу «Седьмое 

чувство». Общеписательская литературная газета. 2016, 1 (74), 18. СМИ ПИ 

№ФС77-42840. 

2. PILCHIN, M. De la poezia realității la realitatea poeziei. Scriptor. 2017, 7-8, 18-20. ISSN 

2393-0888.  

3. PILCHIN, M. Roza şi câteva poeme teogonice. Luceafărul de dimineață. 2017, 5, 15. ISSN 

2065-7536.  

4. PILCHIN, M. Poezia de după jocul morţii. Scriptor. 2017, 5-6, 93-94. ISSN 2393-0888.  

5. PILCHIN, M. „Alfabecedarul” sau redenumirea lumii. Scriptor. 2018, 11-12, 80-83. ISSN 

2393-0888.  

6. ŞLEAHTIŢCHI, Maria. Introspecţia şi retrospecţia eului în literatura detenţiei politice din 

Basarabia. Caietele de la Putna. 2015, 8(VIII), 129-138. ISSN 1844-7791.  

7. ȘLEAHTIȚCHI, Maria. Scriitori la Est de West. Eugen Lungu. Scriptor. 2016, Anul II, 1-

2, 52-55. ISSN 2393-0888 ISSN-L-2393-0888. 

8. ȘLEAHTIȚCHI, Maria. Scriitori la Est de West. Vitalie Ciobanu. Scriptor. 2016, Anul II, 

3-4, 88-90. ISSN 2393-0888 ISSN-L-2393-0888; 

9. ȘLEAHTIȚCHI, Maria. Farmecul discret al aşteptării. Liliana Armaşu, „Mîine va fi altfel”. 

Hyperion. 2016, Anul 34, 1-2-3 (261-262-263), 2016, 110-111. ISSN 2065-4200. 

10. ȘLEAHTIȚCHI, Maria. Scriitori la Est de West. Lucia Ţurcanu. Scriptor. 2016, Anul II, 

5-6, 88-90. ISSN 2393-0888 ISSN-L-2393-0888. 

11. ȘLEAHTIȚCHI, Maria. Scriitori la Est de West. Vladimir Beșleagă. Scriptor. 2016. Anul 

II, 7-8, 64-66. ISSN 2393-0888 ISSN-L-2393-0888. 

12. ȘLEAHTIȚCHI Maria. Recuperarea etică şi estetică a unei copilării sovietice. Caietele de 

la Putna. 2016, 9(IX), 133-141. ISSN  1844-7791. 

13. ȘLEAHTIȚCHI, Maria. Imaginea Basarabiei creștine între cele două Ecaterine din 

romanul „Biserica Albă” de Ion Druță. Caietele de la Putna. 2017, 10 (X), 210-216. ISSN 

1844-7791.  

14. ȘLEAHTIȚCHI, Maria. Nicolai Costenco în Chișinăul interbelic. In: Hyperion. 2019, 7-8-

9, 174-178 ISSN. 1453-7354. 

15. ȚURCANU, L. Poezie cu oameni frumoşi: Maria Paula Erizanu, „Ai grijă de tine”. 

Hyperion. 2015, 7-8-9, 165-166. ISSN 1453-7354. 

16. ȚURCANU, L. Poezia contemporană din Basarabia. Generații și paradigme. Hyperion. 

2016, 7-8-9, 168-171. ISSN 1453-7354.  

17. ȚURCANU, L. Generația ′80 din Basarabia. Vatra. 2016, 9-10, 67-69. ISSN 1220-6334.  
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18. ȚURCANU, L. La poésie de la République de Moldavie jusqu′à l′independance et après. 

Poésie première. 2017, 66, 4-12. ISSN:1259-4407.  

19. ȚURCANU, L. Nicolae Popa, în 82 de poeme. In: Hyperion. 2019, 1-2-3, 72-72. ISSN 

1453-7354. 

- articole din reviste naţionale: 

- categoria B  

1. ȘLEAHTIȚCHI, M. Nevoia de o altă psihologie socială. Akademos. 2016, nr. 2 (41), 112-

118. ISSN 1857-0461. 

2. ȘLEAHTIȚCHI, M. Domeniul de vârf al psihologiei sociale contemporane. Akademos. 

2016, nr.  3 (42), 132-136. ISSN 1857-0461. 

3. ŞLEAHTIŢCHI, M. Thêmata, gândirea ştiinţifică şi reprezentarea socială. Akademos. 

2018. nr.1 (48), 128-132. ISSN 1857-046. 

4. ŞLEAHTIŢCHI, M. Prototipicalitate şi categorialitate în studiul reprezentărilor sociale. 

Psihologie. 2018, nr. 1-2 (32), 30-40. ISSN 1857-2502; ISSN E 2537-6276. 

- categoria C 

1. ȘLEAHTIȚCHI, Maria. Imaginea Basarabiei creștine între cele două Ecaterine din 

romanul Biserica Albă de Ion Druță. Metaliteratură. 2016, nr. 2(43), 32-39. ISSN 1857-

1905.  

2. ȘLEAHTIȚCHI, M. Secolul XXI şi însemnele unei mari schimbări  sociale. Psihologie. 

Pedagogie specială. Asistenţă socială. 2016, nr. 1(42), 2-8. ISSN 1857-0224. 

3. ŞLEAHTIŢCHI, M. O dilemă psihosociologică presantă: Rs = Rc sau Rs ≠ Rc? Psihologie. 

Pedagogie specială. Asistenţă socială. 2015, nr. 2(39), 1-11. ISSN 1857-0224. 

4. ŞLEAHTIŢCHI, M. De la polimorfism la inexistenţa ortodoxiei. O perspectivă asupra 

criteriilor de identificare a obiectului reprezentării sociale. Psihologie. Pedagogie specială. 

Asistenţă socială. 2017, nr. 2(47), 122-130. ISSN 1857-0224. 

5. ŞLEAHTIŢCHI, M. Nexus. Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. 2018, nr. 

1(50), 3-13. ISSN 1857-0224. 

6. ȚURCANU, L. Reprezentări ale eului în poezia fracturistă: Dumitru Crudu. 

Metaliteratură. 2016, nr. 1, 54-58. ISSN 1857-1905.  

- articole din alte reviste naţionale  

1. PILCHIN, M. De la Alecsandri la „eroii” Tiraspolului: aproape trei metri. Contrafort. 

2017, nr. 1-2, 23. ISSN 1857-1603.  

2. PILCHIN, M. Poetul și basmele. Moldova. 2018, nr. 9-10, 75-77. ISSN 0132-6635.  

3. PILCHIN, M. „Locul sub soare” din poezia pentru copii a Claudiei Partole. Moldova. 2018, 

nr. 7-8, 59-62. ISSN 0132-6635.  

4. PILCHIN, M. Poezia de pe tapet. Moldova. 2018, nr. 5-6, 81-84. ISSN 0132-6635.  
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5. PILCHIN, M. Jurnalul poetic al unei sirene. Moldova. 2018, nr. 3-4, 86-88. ISSN 0132-

6635.  

6. PILCHIN, M. Poezia de „la geamul unei case cu balcon”. Moldova. 2018, nr. 1-2, 60-62. 

ISSN 0132-6635.  

7. ŞLEAHTIŢCHI, Maria. Tendinţele romanului sud-est european. Sud-Est Cultural. 2015, 

nr. 2, 46-51. ISSN 1857-0143. 

8. ŞLEAHTIŢCHI, Maria. Vitalie Ciobanu şi ego-naraţiunile criticii. Moldova. 2015, nr. 3, 

98-99. ISSN 0132-6635. 

9. ŞLEAHTIŢCHI, Maria. Despre importanţa lucrurilor care nu se întâmplă. Sud-est cultural. 

2015, nr. 3, 40-46. ISSN 1857-0143. 

10. ŞLEAHTIŢCHI, Maria. Farmecul discret al aşteptării. Moldova. 2015, nr. 5, 90-93 ISSN 

0132-6635.  

11. ŞLEAHTIŢCHI, Maria. Lumea ca un teatru închis la reparaţii. Moldova.2016 , nr. 1-2, 69-

7. ISSN 0132-6635. 

12. ȘLEAHTIȚCHI, Maria. ShikLit sau literatură pe tocuri joase? („Imperiul fetelor bătrâne” 

de Liliana Corobca). Moldova. 2016, nr. 3-4, 80-81 ISSN 0132-6635. 

13.  ȘLEAHTIȚCHI, Maria. Revelația subsidiarului: Adolf și tata Vasile („Tata Vasile” de 

Vladimir Beșleagă). Moldova. 2016, nr. 5-6, 76-77 ISSN 0132-6635. 

14.  ȘLEAHTIȚCHI, Maria. Sufletul lui Teo. Moldova. 2016, nr. 9-10, 74-75. ISSN 0132-

6635. 

15.  ȘLEAHTIȚCHI, Maria. Moldova, între orfelinat și pușcărie. Moldova. 2016, nr. 11-12, 

68-69. ISSN 0132-6635. 

16. ȘLEAHTIȚCHI, Maria. Universul prozei Mihaelei Perciun, între marginali și 

protipendadă.  Revista literară. 2017, nr. 2, 14. ISSN 2345-1777.  

17. ȘLEAHTIȚCHI, Maria. Anul literar 2016. Proza. Revista literară. 2017, nr. 5, 10. ISSN 

2345-1777. 

18. ȘLEAHTIȚCHI, Maria. Un roman pentru toate timpurile. Sud-Est cultural. 2017, nr. 4, 50-

54. ISSN 1857-0143. 

19. ȘLEAHTIȚCHI, Maria. Trilogia basarabeană. Sud-Est Cultural. 2018, nr. 1, 2018, 53-58. 

ISSN 1857-0143. 

20. ȘLEAHTIȚCHI, Maria. Romanul optzecist și cronotopul urban. Sud-Est cultural. 2018, nr. 

3, 34-43. ISSN 1857-0143. 

21. ȘLEAHTIȚCHI, Maria. Diariștii și memorialiștii basarabeni: din postbelic în actualitate. 

SUD-EST cultural, 2019, nr. 2, 20-33. ISSN 1857-0143. 

22. ȘLEAHTIȚCHI, Maria. Diariști și memorialiști basarabeni: din postbelic în actualitate (II). 

SUD-EST cultural, 2019, nr. 3, 15-26. ISSN 1857-0143.  
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23. ȘLEAHTIȚCHI, Maria. Valeriu Turea. Contrafort, 2019, nr. 7-8, iulie-august 2019, 2. 

ISSN 1857-0143.   

24. ȚURCANU, L. Strategii editoriale. Sud-Est cultural. 2015, nr. 2, 61-65. ISSN 1857-0143. 

25. ȚURCANU, L. Destinul unui proiect generaționist. Sud-Est cultural. 2015, nr. 4, 3-4. ISSN 

1857-0143. 

26. ȚURCANU, L. Portret de grup cu imagini în mişcare. Sud-Est cultural. 2015, nr. 4, 23-27. 

ISSN 1857-0143. 

27. ȚURCANU, L. Iulian Fruntașu. Poezia revoltată. Sud-Est cultural. 2017, nr. 2, 44-48. 

ISSN: 1857-0143. 

28. ȚURCANU, L. În căutarea viziunii pure. Sud-Est cultural. 2017, nr. 4, 35-39. ISSN: 1857-

0143. 

29. ȚURCANU, L. Literatura pentru copii la început de secol XXI. Revista literară. 2018, nr. 

10, 15. ISSN 2345-1777. 

30. ȚURCANU, L. Dumitru Crudu, nuveletistul. Sud-Est cultural. 2018, nr. 1, 48-52. ISSN 

1857-0143. 

31. ȚURCANU, L. Gheorghe Vodă, nonconformismul căderii. Moldova. 2018, nr. 3-4, 40-45. 

ISSN 0132-6635. 

32. ȚURCANU, L. O carte ca antidot. Revista literară. 2018, nr. 6, 19. ISSN 2345-1777. 

33. ȚURCANU, L. Cioclea, revizitat. Revista literară. 2018, nr. 11, 15. ISSN 2345-1777. 

34. ȚURCANU, L. „Aici doar poezia și moartea contează” [Nicolae Popa]. Moldova, 2019, 

ianuarie-februarie. 38-42. ISSN 0132-6635. 

35. ȚURCANU, L. Alexandru Gromov și SF-ul. Moldova. 2019, martie-aprilie, 50-55. ISSN 

0132-6635. 

36. ȚURCANU, L. Dedublații lui Vladimir Beșleagă sau „Închipuitul schimb de vorbe” în 

proza cunoașterii de sine. Moldova. 2019, martie-aprilie, 36-42. ISSN 0132-6635. 

37. ȚURCANU, L. Dumitru Matcovschi. Poezia militantă. Moldova. 2019, noiembrie-

decembrie, 66-71. ISSN 0132-6635. 

38. ȚURCANU, L. Gătește, bea, iubește – confesiunile unui sinucigaș [Constantin Cheianu]. 

SUD-EST cultural. 2019, nr. 2, 44-47. ISSN 1857-0143. 

39. ȚURCANU, L. Grigore Vieru, Numele tău. După 50 de ani. SUD-EST cultural. 2019, nr. 

1, 16-22. ISSN 1453-7354. 

40. ȚURCANU, L. Marca E.L. [Eugen Lungu]. Moldova.  2019, septembrie-octombrie, 60-

65; ISSN 0132-6635. 

41. ȚURCANU, L. Nicolae Esinencu, sfidarea schemelor. Moldova, 2019, iulie-august, 36-40. 

ISSN 0132-6635. 
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42. ȚURCANU, L. Poezia 4D [Emilian Galaicu-Păun]. Contrafort. 2019, nr. 11-12, 

noiembrie-decembrie, 11. ISSN 1857-1603. 

43. ȚURCANU, L. Steliana Grama. Perfuzii de poezie. Moldova. 2019, mai-iunie, 36-39. 

ISSN 0132-6635. 

44. ȚURCANU, L. Vlad Ioviță: poezia prozei scurte. Moldova. 2019, noiembrie-decembrie, 

60-65. ISSN 0132-6635. 

45. ȚURCANU, L. „Zilele după Oreste” sau Cacealmaua realităților [Vitalie Ciobanu]. SUD-

EST cultural. 2019, nr. 3, 33-38. ISSN 1857-0143. 

- articole în culegeri (internaţionale) 

1. ȘLEAHTIȚCHI, Maria. Mecanismele ficţionării în romanul autobiografic. In: Paul Goma 

şi exilul etern. Red.: O.-L. VEREŞ şi L. COROBCA. Oradea: Ratio et Revelatio, 2016, pp. 

178-183.  

 

- rapoarte publicate/Teze ale comunicărilor la congrese, conferinţe, simpozioane, în 

culegeri (internaţionale) 

1. ŞLEAHTIŢCHI, Maria. Romanul contemporan din Sud-estul Europei: între societal şi 

literaritate. In: În oglinzile democraţiei: literatura europeană şi etica societară. Coord. T. 

CIOCOI, E. TARABURCĂ. Ch.: CEP USM, 2015, pp. 158-168.   

2. ȘLEAHTIȚCHI, Maria. Geografia reînnoită a literaturii române din Basarabia: diaspora. 

In: Literatura migrației: deschideri și bariere. Coord. E. TARABURCĂ. Ch.: CEP USM, 

2018, p. 119-124. 

3. ŞLEAHTIŢCHI, M. Caracterologia unui subiect psihosociologic difuz. In: Kreatikon: 

creativitate, formare, performanţă. Coord. CALUSCHI M., MARIN M. Iaşi: PIM, 2015, 

pp.55-66.  

4. ŞLEAHTIŢCHI, M. Reprezentările sociale: ,,trucuri statice de aproximare a realităţii” sau  

,,modalităţi complexe de abordare a realităţii ”? In: Preocupări contemporane ale ştiinţelor 

socio-umane. Mentalităţi ale societăţii în transformare: Program şi rezumatele 

comunicărilor. COORD.  RUSNAC SV., HARAZ SV., ŞTEFĂRŢĂ A. Ch.: S.n. 

(Tipografia Biotehdesign), 2015, pp. 81–83.  

5. ȘLEAHTIȚCHI M. Analiza de similitudine şi rolul ei în studierea fenomenului de 

reprezentare socială. In: Relevanţa şi calitatea formării universitare - competenţe pentru 

prezent şi viitor: (în 3 volume). Col. red. : V. PRIŢCAN (et al.). – Volumul 2. – Bălţi: S.n., 

2016, pp. 65-71. 

6. ŞLEAHTIŢCHI, M. Era reprezentărilor sociale. In: ROBU V., TUFEANU M., MARIN 

M. (coord.). Simpozionul naţional Kreatikon: Creativitate – Formare – Performanţă : 

Volum de rezumate. Iaşi: Editura PIM, 2017, pp. 8-9. 



17 

7.  ŞLEAHTIŢCHI, M. A brief Theory of Social Representations which can not be Broken 

Down to the End. In: STRATULAT R.D. (ed.). New Approaches in Social and Humanistic 

Sciences: 3rd Central and Eastern European Lumen International Scientific Conference: 

Working Papers Volume.  Iaşi: Editura Lumen, 2017, pp. 233-235. 

8. ŞLEAHTIŢCHI, M. Un format epistemic de neevitat: thêmata. In: STOICA C.M., 

TUFEANU M., PRUTEANU L.V. (coord.). Simpozionul Internaţional Kreatikon: 

Creativitate – Formare – Performanţă. Ediţia a XIV-a: Volum de rezumate. Iaşi: PIM, 

2018, p. 11-12.  

9. ȚURCANU, L. Socialul în proza scurtă contemporană din Basarabia. In: În oglinzile 

democrației: literatura europeană și etica societară. Coord. T. CIOCOI, E. 

TARABURCĂ. Ch.: CEP USM, 2015, pp. 254-262.  

 

- lista tezelor de licență, masterat, doctorat susținute sau pregătite cu referință la 

proiectul realizat 

1. ȘLEAHTIȚCHI, Maria. Romanul generației ´80. Poetica genului. Teză de doctor habilitat 

în filologie. Specialitatea 622.01 - Literatura română. Susținută la 3 iulie 2018. Titlu 

confirmat la 23 noiembrie 2018. 

2. ȘLEAHTIȚCHI, M. Liderii în dinamica reprezentării sociale: fundamente 

epistemologice și paradigme experimentale. Teză de doctor habilitat în psihologie la 

specialitate  511.03 – Psihologie socială. Teză discutată în cadrul Catedrei de psihologie a 

Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din mun. Chișinău la 12 decembrie 2018.                          
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Anexa nr.3 

 

Fișa de prezentare a rezultatelor proiectului de cercetare   

 

I. Sumarul activităţilor proiectului realizate  

 Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute 

în cadrul proiectului (150  de cuvinte)  

1. Etapa I-a 

- Precizarea aparatului categorial, 

stabilirea profilului de cercetare al 

fiecărui executor, precizarea 

finalităţilor proiectului  pe întreaga 

perioadă şi pentru primul an. 

- Elaborarea planului de activitate a 

fiecărui cercetător, cu dozarea 

activităţii în funcţie de norma şi 

calificarea fiecărui  executant. 

- Cercetarea literaturii române din 

Republica Moldova din a doua 

jumătate a secolului XX şi din anii 

1985-2010. Schițarea direcţiilor 

cercetării aplicative. 

- Diseminarea rezultatelor parţiale în 

cadrul dezbaterii interne  „Literatura 

ca obiect al reprezentărilor” 

(octombrie 2015). 

- Au fost precizate profilurile de cercetare 

ale fiecărui cercetător, în funcţie de 

posibilitățile financiare ale proiectului și de 

compatibilitatea specializării cu axele de 

cercetare. 

- Au fost publicate 23 de titluri la tema 

cercetării (Anexa 2) 

-A fost organizat colocviul „Literatura ca 

obiect al reprezentărilor” – 23 dececembrie 

2015. 

2. Etapa a II-a 

Elaborarea şi definitivarea  articolelor 

ştiinţifice (în funcţie de norma 

angajării în proiect a fiecărui 

cercetător); analiza şi diseminarea 

rezultatelor parţiale; organizarea 

dezbaterii interne cu tema  „Literatura 

ca obiect al reprezentărilor” 

(octombrie 2016). 

Au fost publicate 29 de titluri (Anexa 2); 

diseminarea rezultatelor prin participare la 

12 întruniri cu caracter științific. Nu s-a 

organizat dezbaterea planificată, din lipsă de 

fonduri. 

3. Etapa a III-a.  S-a desfăşurat activitatea de cercetare. 
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Desfăşurarea cercetării.  

Participarea în cadrul dezbaterilor 

ştiinţifice naţionale şi internaţionale 

asupra cercetării. Publicarea 

rezultatelor parţiale ale cercetării. 

Elaborarea schiței unui volum 

colectiv la tematica proiectului. 

Au fost pregătite textele pentru publicare. 

Au fost diseminate rezultatele parţiale ale 

cercetării. Au fost publicate 24 de titluri 

(Anexa 2). A fost elaborat volumul colectiv: 

„Literatură și reprezentare”. 

4. Etapa a IV-a.  

Elaborarea anchetei psihosociologice 

cu privire la literatură și scriitor ca 

obiecte ale reprezentărilor sociale. 

Cercetarea modului de reprezentare a 

scriitorului și literaturii în proza 

optzecistă. 

Cercetarea reprezentării scriitorului si 

a scriiturii în poezia română din 

Basarabia de după 2000. 

Cercetarea reprezentării scriitorului și 

a textului în literatura „fracturistă” și 

„postfracturistă”. 

Cercetarea reprezentării realității 

postdouămiiste în literatura pentru 

copii. 

Elaborarea și publicarea articolelor 

conform axelor tematice. 

Publicarea volumului „Literatură și 

reprezentarea”  (titlu provizoriu). 

A continuat cercetarea cadrului general al 

reprezentărilor sociale. S-a stabilit că 

cercetarea reprezentărilor sociale a intrat 

într-o nouă etapă, că s-au perfecționat 

instrumentele de cercetare etc. Rezultatele 

cercetării au fost reflectate în monografia 

semnată de dr. Mihai Șleahtițchi 

Panopticum. Tehnici speciale de pătrundere 

în adâncul reprezentărilor sociale (Iași: 

Junimea, 2018).  

O parte esențială din cercetările desfășurate 

au fost reflectate în rezultatele propuse spre 

validare ca teză de dr. hab. în domeniul 

psihologiei sociale, lucrarea aflată în proces 

de discuție (autor dr. Mihail Șleahtițchi) 

S-a stabili că modalitatea de reprezentare a 

scriitorului și literaturii în romanul optzecist 

oscilează între paradigma estetică a 

modernismului și și cea a 

postmodernismului.  

A fost susținută teza de dr. hab. în filologie 

Romanul generației ´80. Poetica genului 

(autor: dr. Maria Șleahtițchi). 

S-a constatat că în poezia autorilor care 

debutează în anii ′90 ai secolului al XX-lea 

și mai târziu, nu lipsesc textele în care să fie 

reprezentat scriitorul și exprimată concepția 

despre literatură/opera literară a acestuia. 

Spre deosebire de poeții care îi precedă însă, 
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nouăzeciștii, douămiiștii și postdouămiiștii 

nu creează reflecții propriu-zise asupra 

poeziei, ci, mai curând, mizează pe 

autenticitate și, adoptând discursul 

minimalist, realizează acțiunea de ștergere a 

graniței dintre poetic și non-poetic.  

În ultimii ani, se poate observa că poeții din 

Basarabia se arată tot mai interesați de ceea 

ce T.S. Eliot numește „funcția socială a 

poeziei”.  

S-a constatat că modalitățile de reprezentare 

a realității imediate în literatura pentru copii 

din Republica Moldova se modernizează 

atât în cazul scriitorilor debutanți în 

domeniu, cât și în cazul scriitorilor 

consacrați. 

A fost publicată antologia Literatură pentru 

copii (Chișinău: Arc, 2018) 

Rezultatele cercetărilor desfășurate pe 

parcursul a patru ani au fost reflectate în 

volumul tematic colectiv Literatură, 

reprezentări, negocieri (Chișinău: Arc, 

2018), 1 monografie și în alte publicații 

(Anexa 2). 

5 Etapa a V-a 

Cercetarea mutațiilor de bază ale 

literaturii în câmpul reprezentărilor 

survenite pe parcursul primelor 

decenii ale secolului XXI (pe capitole 

și teme individuale de cercetare) 

Elaborarea și publicarea capitolului 

„Literatura în comunism” din 

monografia colectivă  „Regimul 

comunist în RSSM”. 

Elaborarea articolelor la tema 

cercetării. 

A continuat cercetarea rețelei obiectelor 

reprezentării sociale cu „scriitorul” și 

„literatura”. 

A fost susținută o teză de doctor habilitat în 

domeniul psihologiei sociale (Mihail 

Șleahtițchi). 

Au fost publicate două monografii;  

Imaginabilis: o introducere în teoria 

reprezentărilor sociale. București: RAO, 

2019. 639 p. (autor: dr. hab. M. Șleahtițchi); 

Poezia BASA. Ch.: Arc, 2019. 160 p. 

(autoare: dr. L. Țurcanu). 
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Participarea la colocvii, simpozioane, 

târguri de carte etc. 

 

A fost publicat un capitol în monografie 

colectivă : Literatura în comunism. In: 

Panorama comunismului în Moldova 

sovietică. Editor Liliana COROBCA. Iași: 

Polirom, 2019, pp. 533-558 (autoare: dr. 

hab. Maria Șleahtițchi). 

Au fost publicate în total 25 de titluri  

(Anexa nr. 2) 

 

II. Relevanţa rezultatelor ştiinţifice obţinute (până la 200 de cuvinte). 

Cercetarea  Literaturii între Est și Vest ca obiect al reprezentărilor sociale constituie prima 

abordare științifică de acest fel atât în cadru național, cât și în cel regional. Studiul inter- și 

trans-disciplinar (de psihologie socială, de istorie, critică literară, traductologie etc.) a permis 

identificarea unor instrumente de analiză a reprezentărilor sociale. Totodată s-a constat, în 

premieră, că scriitorul și literatura constituie obiecte omologate/ autentice ale reprezentării 

sociale. Studiile aplicate pe evoluția literaturii din perioada vizată au stabilit direcțiile de 

dezvoltare, schimbarea calitativă a imaginii literaturii române din stânga Prutului. 

Mecanismele care au contribuit la modificarea reprezentării sociale a literaturii basarabene 

în dreapta Prutului au fost 1) receptarea critică și istoric-literare a operelor scriitorilor 

basarabeni, 2) publicarea autorilor basarabeni de edituri din România. S-a modificat totodată 

imaginea literaturii din RSSM în actualitatea receptării. La acesta au contribuit editurile care 

au publicat un șir important de recuperări ale valorilor autentice din acea perioadă. Un  loc 

aparte în crearea reprezentărilor sociale le revine politicilor de traducere a operelor unor 

anumiți scriitori în și din anumite limbi.  

Rezultatele științifice ale proiectului sunt relevante pentru stabilirea profilului actual al 

literaturii române din Republica Moldova și al conectării ei în rețeaua național românească a 

valorilor actuale, precum și în rețeaua transnațională de valori artistice. Studiul 

reprezentărilor create cu ajutorul literaturii au un împac valoric de lungă durată și se referă, 

inclusiv, la receptarea în afara spațiului cultural românesc. 

De asemenea, rezultatele cercetării pot fi folosite în proiectele de viitor, în cadrul cursurilor 

universitare, ca suport didactic în învățământul preuniversitar etc. 

 

III. Volumul total al finanţării 

Finanţarea planificată  (mii lei) 

353,1 mii lei 

Executată (mii lei)  

353,1 mii lei 
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IV. Volumul cofinanţării (mii lei) 

 

V. Lista colaborărilor iniţiate  în cadrul  proiectului 

82,1 mii lei 

Organizaţia 

Subdiviziunile implicare 

Forma de colaborare  

Proiecte de cercetare; Unităţi comune de cercetare 

Contracte ştiinţifice; Organizarea manifestărilor 

ştiinţifice etc. 

CNAA Membru al Comisiei de experți Literatură şi Folclor: dr. 

habil. Şleahtiţchi Maria. 

ANACEC Membru al Comisiei de experți Filologie: dr. habil. 

Șleahtițchi Maria 

ANACEC Membru al Comisiei de acreditare a revistelor științifice: 

dr. habil. Șleahtițchi Maria   

Academia de Ştiinţe a 

Moldovei, Institutul de 

Filologie, Seminarul ştiinţific 

de profil la Specialitatea 

662.01 − Literatura română  

Membri ai Seminarului: dr. habil. Şleahtiţchi Maria, dr. 

Ţurcanu Lucia 

 

Universitatea de Stat „Alecu 

Russo” din Bălți, Facultatea 

de Litere,  Seminarul ştiinţific 

de profil la Specialitatea 

662.01 − Literatura română 

Membri ai Seminarului: dr. habil. Şleahtiţchi Maria, dr. 

Ţurcanu Lucia 

Universitatea de Stat „Alecu 

Russo” din Bălți, Facultatea 

de Litere, Facultatea de 

Științe ale Educației și Artă 

(colaborare academică) 

Dr. habil. Șleahtițchi Maria, dr. habil. Șleahtițchi Mihail 

Academia de Ştiinţe a 

Moldovei, Institutul de 

Filologie, Consiliu știinţific 

de acordare a titlului de 

Dr. habil. Şleahtiţchi Maria 
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VI. Lista evenimentelor organizate / la care s-a participat  în cadrul proiectului 

Nr. 

ord. 

Denumirea manifestării ştiinţifice, 

expoziţii, work-shop-uir, târguri, 

mese rotunde 

 Participanţii  Tematica 

prezentărilor 

Distincţii 

obţinute 

1. Masa rotundă în Cadrul Salonului 

Internațional de Carte la 

Biblioteca Națională din 

Republica Moldova, 2 septembrie 

2015 

Pilchin, I. Traducători și 

traduceri: realizări, 

dificultăți, 

perspective 

 

2. Conferința internațională „Noi 

tendințe în predarea limbajelor de 

specialitate în contextul racordării 

învățământului superior la 

cerințele pieței muncii”. USM, 

Chișinău, 12.03.2016 

Pilchin, I. Între Thanatos și 

Eros: cum arată 

lumea lui George 

Bacovia în volumul 

„Plumb” 

 

3. Colocviul „Poetul și traducătorul 

Paul Mihnea în noul context 

literar (90 de ani de la naștere)” 

din cadrul Festivalului „Primăvara 

europeană a poeților”, ediția a VI-

a. Uniunea Scriitorilor din 

Moldova, Chișinău,  18.05.2016 

Pilchin, I. Paul Mihnea – 

traducătorul 

 

4. 4e Colloque international de 

doctorants organisé par le 

Codfreurcor „Le mirage 

traductologique: la science de la 

Pilchin, I. Literatura tradusă 

ca obiect al 

reprezentărilor 

sociale 

 

doctor în filologie la 

Specialitatea 662.01 

− Literatura română 

Memorialul Ipotești Centrul 

Național de Studii „Mihai 

Eminescu” (România): 

proiecte de cercetare 

Dr. habil. Șleahtițchi Maria (membră a Consiliului de 

Specialitate), dr. Țurcanu Lucia (autoare de proiecte de 

cercetare) 

 

Participări la manifestări ştiinţifice, expoziţii, work-shop-uir, târguri, mese rotunde 
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traduction et la litterature traduite 

pendant la periode communiste et 

postcommuniste”. USM, 

Chișinău, 29-30.09.2016.  

5. Conferinţa internaţională „Noi 

tendinţe în predarea limbajelor de 

specialitate în contextul racordării 

învăţământului superior la 

cerinţele pieţei muncii”, Ediţia II, 

Chişinău, 18 martie, 2017, USM.  

Pilchin, M. Poezia şi realităţile 

poetice 

 

6. Seminarul „Practici poetice 

mondiale”, Centrul de Studiere 

Lingvistică a Poeziei Lumii, 

Academia de Ştiinţe a Federaţiei 

Ruse, 23 mai, 2017, ora 16.00. 

Pilchin, M. Poezia Moldovei 

între două lumi 

 

7. Conferința internațională „Noi 

tendințe în predarea limbajelor de 

specialitate în contextul racordării 

învățământului superior la 

cerințele pieții muncii”. Ediția a 

III-a. USM, Chișinău, 26 

octombrie 2018. 

Pilchin, M. Gândirea critică în 

poezia basarabeană 

de după 2000 

 

8. Colocviile revistei „Sud-Est 

cultural”. Dezbaterea „Cultura în 

democrație: opțiuni și 

contradicții”, 18 mai 2015. 

Şleahtiţchi 

Maria 

Trendurile 

romanului sud-est 

european 

 

9. Conferinţă ştiinţifică 

internaţională „În oglinzile 

democraţiei: literatura europeană 

şi etica societară”, USM, Chişinău 

21-22 mai 2015. 

Şleahtiţchi 

Maria 

Romanul 

contemporan din 

sud-estul Europei: 

între societal şi 

literaritate 

 

10. Colocviul ştiinţific internaţional 

„Literatura ca spaţiu al 

interferenţelor”. Ediţia I-a. 

„Spaţiul: imagine şi discurs”, 

USARB, Bălţi, 29 mai 2015. 

Şleahtiţchi 

Maria 

Romanul 

contemporan de 

succes. Un studiu 

de caz: Dan Lungu 
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11. Colocviul „Etica memoriei”. 

Ediția a IX-a, Putna 20-24 august 

2015.  

Şleahtiţchi 

Maria 

Recuperarea etică şi 

estetică a unei 

copilării „sovietice” 

 

12. Simpozionul Ştiinţific 

Internaţional „Grigore Bostan – 75 

Probleme actuale de filologie 

română”, Universitatea Naţională 

„Yiriy Fedkovych” din Cernăuţi, 

29-31 octombrie 2015. 

Şleahtiţchi 

Maria 

Metamorfozele 

romanului 

românesc 

contemporan. Lista 

basarabeană 

 

13. Simpozionul „Fundamente 

creștine ale culturii române și 

europene”. Mănăstirea Putna, 12-

15 mai 2016. Fundația Credință și 

cunoaștere „Zoe Dumitrescu- 

Bușulenga”, Mănăstirea Putna. 

Şleahtiţchi 

Maria 

Imaginea 

Basarabiei creștine 

între cele două 

Ecaterine din 

romanul „Biserica 

albă” de Ion Druță 

 

14. Colocviul consacrat celor 90 de 

ani de la nașterea scriitorului 

Vasile Vasilache. Uniunea 

scriitorilor din Moldova, Muzeul 

de literatură „Mihail 

Kogălniceanu”. 

Şleahtiţchi 

Maria 

Vasile Vasilache, 

romancierul 

 

15. Conferința științifică „Creația lui 

Emil Loteanu: opera deschisă. 

Emil Loteanu -  80 de ani”. 

Institutul Patrimoniului Cultural al 

AȘM, Uniunea cineaștilor din 

Republica Moldova. 

Şleahtiţchi, 

Maria 

Emil Loteanu, 

poetul 

 

16. Conferința internațională 

„Identitățile Chișinăului”. Ediția a 

IV. 19-20 octombrie 2017. Org. 

Asociația Națională a Tinerilor 

Istorici; Grupul Civic pentru 

Patrimoniu Cultural.  

Șleahtițchi, 

Maria 

Urbanizarea: 

imaginea 

Chișinăului în 

romanul 

contemporan din 

Basarabia 

 

17. Conferința științifică 

internațională „Literatura 

migrației: deschideri și bariere”. 

Șleahtițchi, 

Maria 

Geografia înnoită a 

literaturii române 

actuale: diaspora 
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Universitatea de Stat din 

Moldova, 2-3 iunie, 2017, 

Chișinău.   

18. Conferința Internațională 

Identitățile Chișinăului: orașul 

subteran, Ediția a VI-a, 24-25 

octombrie 2019, Chișinău. 

Șleahtițchi, 

Maria 

Chișinăul din 

catacombele 

literaturii: exercițiu 

de arheologie 

literară. 

 

19. Simpozionul organizat în cadrul 

Festivalului Internațional de 

Proză. Ed. a II-a, Chișinău, 18-20 

septembrie 2019. 

Șleahtițchi, 

Maria 

Semnele timpului, 

însemnele prozei. 

 

20. Conferința științifică organizată în 

cadrul Festivalului Internațional 

„Grigore Vieru”, Iași-Chișinău, 15 

mai 2019 

Șleahtițchi, 

Maria 

Jubileul „Numelui 

tău”. 

 

21. Colocviul național cu participare 

internațională FILOLOGIA 

MODERNĂ: Realizări şi 

perspective în context european, 

cu genericul Spiritus loci: 

interferențe, confluență, rezistență. 

Institutul de Filologie Română 

„Bogdan Petriceicu-Hasdeu”. 10-

11 octombrie 2019 

Șleahtițchi, 

Maria 

Portrete și 

portretiști: chipuri 

de scriitori în 

memorii și jurnale. 

 

22. Colocviul internaţional inter-

domenial „Etica memoriei”. 

Putna, Fundaţia Credinţă şi 

Creaţie & Arhiepiscopatul  

Sucevei şi Rădăuților,  20 – 24 

august  2015. 

Şleahtiţchi, M. Interferenţa etică 

retroactivă în 

construcţia şi 

reconstrucţia 

memoriei sociale 

 

23. Simpozion naţional cu participare 

internaţională  „Kreatikon: 

creativitate, formare, 

performanţă”. Ediţia a XII-a. Iaşi, 

Şleahtiţchi. M. Caracterologia 

unui subiect 

psihosociologic 

difuz 
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Universitatea „Petre Andrei”, 19 

septembrie 2015. 

24. Conferinţa ştiinţifică 

internaţională „Relevanţa şi 

calitatea formării universitare: 

competenţe pentru prezent şi 

viitor”. Bălţi, Universitatea de  

Stat „ Alecu Russo, 08 

octombrie 2015. 

Şleahtiţchi, M. Analiza de 

similitudine şi 

rolul ei în 

studierea 

fenomenului de 

reprezentare 

socială 

 

25. Conferinţa ştiinţifică 

internaţională „Preocupări 

contemporane ale ştiinţelor 

socio-umane. Mentalităţi ale 

societăţii în transformare”. 

Chişinău, Universitatea Liberă 

Internaţională din Moldova, 11- 

12 decembrie 2015. 

Şleahtiţchi, M. Reprezentările 

sociale: ,,trucuri 

statice de 

aproximare a 

realității” sau  

,,modalități 

complexe de 

abordare a 

realității”? 

 

26. 24 martie  2017 [Iaşi, România] - 

,,Kreatikon : Creativitate. 

Formare. Performanţă": 

Simpozion naţional cu participare  

internaţională (Ediţia a XIII-a: In 

memoriam prof. univ. dr. Mariana 

Caluschi) .Organizator: 

Universitatea „Petre Andrei” din 

Iaşi. Parteneri: Asociaţia 

Naţională a Psihologilor de 

Familie din România, 

Universitatea de Stat ,,Alecu 

Russo”din Bălţi,  Universitatea 

Liberă Internaţională din 

Moldova. 

Șleahtițchi, M. Era reprezentărilor 

sociale 

 

27. Colocviu ştiinţific internaţional 

„Psihologia socială în secolul 

XXI: provocări, tendinţe, 

Șleahtițchi, M. Despre importanţa 

modificării 

practicilor sociale 
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perspective”: Universitatea Liberă 

Internaţională din Moldova. 

Parteneri: Universitatea „Petre 

Andrei” din Iaşi, Universitatea de 

Stat „Alecu Russo” din Bălţi,  

Universitatea Pedagogică  de Stat 

„Ion Creangă”, Universitatea de 

Studii Politice şi Economice 

Europene „Constantin Stere”, 04 - 

05 mai 2017, Chişinău. 

28. 3rd Central & Eastern European 

LUMEN International Conference 

„New Approaches in Social and 

Humanistic Sciences”, 09 - 10 

iunie 2017, Chişinău. 

Șleahtițchi, M. A brief Theory of 

Social 

Representations 

which can not be 

Broken Down to 

the End 

 

29. Conferința științifică 

internațională „În oglinzile 

democrației: literatura europeană 

și etica societară”. Universitatea 

de Stat din Moldova, 

Departamentul de Literatură 

Universală și Comparată. 

Chișinău, 

21-22 mai 2015. 

Țurcanu, L. Socialul în proza 

scurtă 

contemporană din 

Basarabia 

 

30. Colocviul național cu participare 

internațională „In memoriam acad. 

Silviu Berejan”. Academia de 

Științe a Moldovei, Institutul de 

Filologie. Chișinău, 12 noiembrie 

2015 

Țurcanu, L. Reprezentări ale 

eului în poezia 

fracturistă: Dumitru 

Crudu 

 

31. Colocviul „Cultura în democrație: 

opțiuni și contradicții”. Revista 

„Sud-Est cultural”. Chișinău, 18 

mai 2015 

Țurcanu, L. Strategii editoriale  
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32. Târgului Internațional de Carte 

Bookfest. Chișinău, septembrie 

2016.  

 

Țurcanu, L. Lansarea volumelor 

de poezie ale 

autorilor basarabeni 

apărute la Editura 

Vinea: Ecaterina 

Bargan „Când spui 

dragoste parcă spui 

prea mult”, Silvia 

Goteanschii 

„Dulcele meu 

asasin”, Radmila 

Popovici „Urâta” 

 

33. Conferința Științifică 

Internațională cu genericul 

„Geografii mentale: timpuri și 

spații ale memoriei europene”, 

USM, 27-28 mai 2016. 

Țurcanu, L. Memoria istorică în 

poezia 

postmodernistă: 

Emilian Galaicu-

Păun 

 

34. Târgul de Carte de la Leipzig, 

Germania, 15-18 martie 2018. 

Țurcanu, L. Literatura din 

Republica Moldova 

la Leipzig 

 

35. Festivalul „Primăvara europeană a 

poeților”, 3-5 mai 2018, Uniunea 

Scriitorilor din Moldova. 

Țurcanu, L. Poezia europeană 

contemporană 

 

36. Festivalul „Zilele literaturii 

române la Chișinău”, 22-26 mai 

2018. 

Țurcanu, L. Poezia după 2000 

(dezbatere) 

 

37. Târgul de Carte BOOKFEST, 30 

mai-3 iunie 2018, București, 

România 

Țurcanu, L. Literatura română 

din Basarabia 

Politici editoriale 

 

38. Colocviul Internațional „Filologia 

secolului al XX-lea. Ediția a VI-a: 

Limba și literatura română în 

postcomunism”, 26-27 octombrie 

2018, Universitatea de Stat „Alecu 

Russo” din Bălți.  

Țurcanu, L. Poezia din 

Basarabia în 

postcomunism: de 

la livresc la 

angajare civică 
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39. Târgul de Carte GAUDEAMUS, 

14-18 noiembrie 2018, București, 

România. 

Țurcanu, L. Literatura din 

Basarabia: 

receptarea în 

România 

 

VII. Lista de mobilităţi efectuate în cadrul proiectelor 

VIII. Informaţii despre infrastructura utilizată în realizarea proiectului 

IX. Dificultăți/ impedimente apărute  pe parcursul realizării  proiectului  

X. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi etc.) 

 

Directorul proiectului   ȘEAHTIȚCHI Maria, dr. hab., conf. univ.  ________________ 

                             (nume, prenume, grad, titlu ştiinţific)                                  (semnătura) 

 

Secretar științific          Ludmila COJOCARU, dr. conf. univ.              __________________ 
                                              (nume, prenume, grad, titlu ştiinţific)                                       (semnătura)                                                                                                                   

 

- 

Calculator personal 

Finanțarea proiectului a fost sub limita prognozabilă, de aceea a fost nevoie de reducerea 

echipei de cercetare, a obiectivelor și finalităților preconizate în versiunea depusă la concurs 

a proiectului. Aceasta s-a întâmplat în cazul în care proiectul a ocupat locul doi în concursul 

național al proiectelor instituționale.  

Organizatorii concursurilor naționale ale proiectelor de cercetare trebuie să evite paradoxurile 

de genul acesta: un proiect științific instituțional declarat printre cele mai reușite la nivel 

național este finanțat cu suma modică anuală de aproximativ 70 de mii de lei! 

Toată munca de cercetare desfășurată pe parcursul a patru ani a fost alimentată de entuziasm 

și altruism, demotivarea financiară fiind totală. Din același motiv nu au fost posibile 

deplasările nici în interiorul Republicii Moldova, nici în afara ei. Finanțarea activităților 

editoriale au fost posibile în valoare de doar 40 %, directorul de proiect fiind nevoit să caute 

surse financiare suplimentare. 

O altă dificultate ține de modificare structurii rapoartelor (de fiecare dată era ceva nou), a 

contractelor etc. Toate aceste instabilități nu fac decât să-i abată  pe cercetători de la muncă, 

dar mai cu seamă pe directorul de proiect. 

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Academia de Ştiinţei a 

Moldovei, Universitățile cu profil filologic, psihologic, pedagogic, învățământul 

preuniversitar, bibliotecile etc. 


