
 
 

  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

       
 

                                                                              
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Popa Viorica 

Adresă(e) str. N. Iorga bl. 36, ap. 36, or. Bălţi, Republica Moldova, cod 3100 

Telefon(oane) + 373 231 4 24 51            Mobil: +373 068948429 

Fax(uri)  

E-mail(uri) viorpopa@yahoo.com 

Naţionalitate(-tăţi) Republica Moldova 

Data naşterii 17 mai 1975 

Sex Feminin 

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 
conferenţiar universitar 

Experienţa profesională  

Perioada 2012  - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conferențiar universitar 

Activităţi şi 
responsabilităţi principale 

Asigurarea bunei desfăşurări a procesului  instructiv-educativ, însuşirea 
temeinică a programelor de studii şi dezvoltarea capacităţilor elevilor şi 
studenţilor; asigurarea securităţii vieţii şi ocrotirea sănătăţii studenţilor în 
procesul de învăţămînt; desfăşurarea procesului de educaţie şi instruire în 
spiritul stimei faţă de familie, părinţi, adulţi, al respectului faţă de valorile 
culturale şi spirituale naţionale şi universale;  perfecţionarea în 
permanenţă a calificării profesionale, măiestriei pedagogice; respectarea 
în activitate a normele de etică, cultivarea, prin propriul exemplu, a 
principiilor morale de dreptate, echitate, umanism, generozitate, hărnicie, 
patriotism şi alte virtuţi. 
 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea de Stat „Alecu Russo”, str. A. Puşkin 38, or. Bălţi, 
Republica Moldova 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Facultatea de Filologie, Catedra de limba română și filologie romanică 

Experienţa profesională  

Perioada 2007 - 2012 



 
 

Funcţia sau postul ocupat Lector superior universitar 

Activităţi şi 
responsabilităţi principale 

Proiectarea activităților didactice și realizarea obiectivelor instructiv-
educative ale disciplinelor de învățămînt prin metodologii care respectă 
principiile psihopedagogice; organizarea și desfășurarea unui proces de 
instruire eficient,  punerea în practică a ideilor novatoare pentru 
modernizarea procesului de instruire; organizarea cu studenții a unor 
activități de cercetare științifică; participarea la viața universitară conform 
deontologiei profesionale.  

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea de Stat „Alecu Russo”, str. A. Puşkin 38, or. Bălţi, 
Republica Moldova 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

 

Facultatea de Filologie, Catedra de limba română 

Experienţa profesională    

Perioada 
Funcția sau postul ocupat 

Activități și 
responsabilități principale 

 

 2005-2007 
 Asistent universitar 
Organizarea și desfășurarea cursurilor, seminarilor, lucrărilor de 
laborator; conducerea tezelor de an; elaborarea de curricula; publicarea 
articolelor științifice, editarea culegerilor științifice; participarea la 
proiecte; implementarea inovațiilor didactice. 

Experienţa profesională  

Perioada 
Funcția și postul ocupat  

1999 – 2005 
Profesoară de limba şi literatura română şi limba latină 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea de Stat „Alecu Russo”, str. A. Puşkin 38, or. Bălţi, 
Republica Moldova 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Activități și 
responsabilități  principale     

 
 

Educare și formare 
       Perioada 

Cursuri 
Numele și tipul instituției de 

învățămînt 
 

Educare și formare 
       Perioada 

Calificarea/diploma 
obținută 

    Numele și tipul 
instituției de învățămînt 

 
Educare și formare                                       

Perioada                 
Calificarea/diploma 

obținută 
Numele și tipul instituției 

de învățămînt 
 

Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Bălţi 
 
Organizarea și desfășurarea orelor de limba și literatura română și limba 
latină; implementarea curriculum-ului modernizat la disciplina limba și 
literatura română; implementarea noilor tehnologii la orele de limba și 
literatura română; organizarea și desfășurarea activităților extracurriculare 
 
06/11/2015 – 07/11/2015 
Didactique du film de court métrage 
Universitatea de Stat „Alecu Russo„ din Bălți 
 
 
 
18/03/2015-02/04/2015 
Manager proiect 
 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, România 
 
 
 
06/03/2015-25/03/2015 
Formator de formatori 
 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, România 
 



 
 

 Educare și formare 
Perioada 
Cursuri 

Numele și tipul instituției 
de învățămînt/                                  

furnizorul de formare 
                               

Educare și formare                                       
Perioada 

           Calificarea/diploma 
obținută 

     
Numele și tipul instituției 

de învățămînt/                                  
furnizorul de formare 

           
Educare și formare                                                

Perioada 
          Calificarea/diploma 

obținută 
Numele și tipul instituției 

de învățămînt/                             
furnizorul de formare 

 
Educare și formare                                                         

Perioada                     
Calificarea/diploma 

obținută 
    Numele și tipul 

instituției de învățămînt/                                                                
furnizorul de formare 
Nivelul în clasificarea 

națională sau                                
internațională 
     

         Educaţie şi formare 
      Perioada                                  

Tipul de studii 
Numele și tipul instituției 

de învățămînt/                             
furnizorul de formare 

 
Educaţie şi formare 

 
03.11/2014 – 06/11/2014 
Cursuri de perfecționare în predarea românei ca limbă străină 
Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, România 
 
 
 
 
19/11/2012 – 23/11/2012  
Participant la stagiu de formare continuă Developpement des technologies 
educatives. Atelier 3.3:  Creation et gestion d’un enseignement ouvert et 
distant 
Agenția universitară Francofonă și Universitatea de Stat „Alecu Russo” 
din Bălți 
   
 
 

  10/12/2010 – 08/05/2011  
Formare continuă Designul învăţării în abordarea centrată pe student 
 
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți 
 
 
   
   
01/02/2011-25/05/2011 
Engleza pentru intermediari (Nivelul B1) 
 
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți 
 
    
Limba engleză (nivel B1) 
 
 
 
 
01/10/2014 – 31/07/2015 
Postdoctorat 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, România 

Perioada 01/11/2001 -  31/10/2005 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Doctor în filologie 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Lingvistica generală, istoria limbii române, romanistica, dialectologia, 
filosofia limbajului. 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, România 



 
 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau 

internaţională 

PhD 

Educaţie şi formare  

Perioada 01/09/2000 – 31/07/2001 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Magistru în filologie 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Lingvistica generală, naratologie, comunicarea, filosofia limbajului. 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau 

internaţională 

Master in Philology 

Educaţie şi formare  

Perioada 01/09/ 1994 – 31/06/1999 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Licenţiat în filologie 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Lingvistica generală, limba română contemporană, limba latină, istoria 
literaturii latine, istoria literaturii române, istoria limbii române. 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau 

internaţională 

Bachelor in Philology 

  

Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e) – limba română 

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e) 

 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare 
la 

conversaţie 

Discurs 
oral 

Exprimare 
scrisă 

Limba engleză  B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 

Limba franceză  B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 

Limba latină  C1 
Utilizator  

experimentat 
C1 

Utilizator  
experimentat 

C1 
Utilizator  

experimentat 
C1 

Utilizator  
experimentat 

C1 
Utilizator  

experimentat 

Limba rusă  C2 
Utilizator  

experimentat 
C2 

Utilizator  
experimentat 

C2 
Utilizator  

experimentat 
C2 

Utilizator  
experimentat 

C2 
Utilizator  

experimentat 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro


 
 

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

- spiritul de echipă; 
- capacitate de adaptare la medii multiculturale; 
- o bună capacitate de comunicare; 
- participarea la sesiunea de formare a profesioniștilor în educație „Cum 
pedagogii pot promova Convivencia în școală?”, organizat în Cadrul 
Programului Pestalozzi, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, 25 
martie 2012; 
- participare la sesiunea de formare a profesioniştilor în educaţie „Teatrul 
social-instrument de prevenire a discriminării”, organizat în Cadrul 
Programului Pestalozzi, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, 27 
februarie 2007. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- spirit organizatoric; 
- membru al Seminarului ştiinţific de profil; 
- tutore al grupelor academice; 
- coordonator al practicii pedagogice, ciclu masterat; 
- organizator al activităţilor cultural-artistice în cadrul Facultăţii: 
Totalizarea practicii de instruire … 

  

Competenţe şi aptitudini 
tehnice 

- o bună cunoaştere a proceselor de control al calităţii (metodist, 
responsabil de implementare a controlului calităţii în Universitatea de Stat 
„Alecu Russo” din Bălţi, în perioada 01/09/ 2005 – 01/09/2007; 
- participare la seminarul Asigurarea calităţii în învăţămîntul superior din 
Moldova în contextul priorităţilor şi obiectivelor europene, studiu de caz 
la Universitatea Cooperatist-comercială din Moldova, organizat la 
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, 30 iunie 2006. 

Competenţe şi aptitudini 
de utilizare a 

calculatorului 
 

 
 

 
Alte competenţe şi aptitudini 

profesionale: 
 

- o bună stăpînire a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™ 
și PowerPoint™); 
- participare la cursul de formare continuă Designul învăţării în 
abordarea centrată pe student, în volum de 120 de ore, promovat în 
perioada 10/12/2010 – 08/05/2011 la Universitatea de Stat „Alecu Russo” 
din Bălţi. 
 
- participare la Simpozionul Internațional Grogire Bostan – 75. Probleme 
actuale de filologie română, organizat de 2-31 octombrie 2015, 
Universitatea națională din Cernăuți „Yurii Fedcovici”, Cernăuți, 
Ucraina; 
- participare la cea de a II-a Conferință de Cercetare în Educație: 
Comunitățile de învățare în secolul 21. Provocări pentru învățămîntul 
superior, organizată pe 18-20 iunie de Universitatea „Alexandru Ioan 
Cuza” din Iași, România; 
- participare la Conferință cu participare Internațională Perspectives in the 
Humanites and Social Sciences: Hinting at Interdisciplinarity, second 
edition: From Manuscris to E-book, organizată pe 29-20 mai de 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România; 
- participare la Conferința Științifică Internațională Etic și estetic în 
dezvoltarea personalității. Educație și modelare personală prin artă, ediția 
a VI-a, organizată pe 15 mai 2015, Institutul de Cercetări Economice și 
Sociale „Gh. Zane”, Filiala Iași, Academia Română; 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 Informaţii suplimentare 

- participare la Colocviul cu participare Internațională Filologia modernă: 
realizări perspective în context european (ediția a IX-a). In memoriam 
acad. Nicolae Corlăteanu (100 de ani de la naștere), desfășurat de 
Institutul de Filologie, Academia de Științe din Republica Moldova, 14 
mai 2015; 
- participare la Conferința Științifico-practică cu participare Internațională 
Moștenirea artistică a lui Taras Șevcenco în contextul cultural universal 
(cu prilejul a 200 de ani de la nașterea lui Taras Șevcenco), organizată de 
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, 28 martie 2014; 
- participare la Dezbaterile Paideia, organizate de ProDidactica, bilunar. 
- participare la Librex 2013, Tîrgul Internațional de Carte, organizat pe 
data de 6-10 martie 2013, desfășurat AGORA EX LIBREX (spațiul de 
evenimente) din Sala Polivalentă din Iași; 
- participare la lucrările workshop-ului exploratoriu din cadrul Conferinței 
Internaționale Diaspora în cercetarea științifică românească și 
învățămîntul superior „Semințe de viitor – Seeds for the future”, 
București, 26-28 septembrie 2012. 
- participare la lucrările workshop-ului Multilingual terminology and the 
Polyglot Dictionary, Târgu-Mureş, 26-27 Oct. 2011 // 
http://www.upm.ro/proiecte/DTP/index.php 
- participare la Conferinţa Ştiinţifico-practică Internaţională Integrarea 
specialistului cu studii superioare pe piaţa muncii: aspecte naţionale şi 
internaţionale, organizată de Universitatea de Stat „Alecu Russo” din 
Bălţi, 21-22 octombrie 2011; 
- participare la seminarul de analiză a ariei ocupaţionale privind 
elaborarea standardului ocupaţional pentru profesorul de limba şi 
literatura română Dezvoltarea sistemului de învăţămînt superior prin 
îmbunătăţirea parteneriatului social şi creşterea competitivităţii ştiinţelor 
umaniste, realizat în cadrul proiectului 159338-TEMPUS-1-2009-1-LV-
TEMPUS-SMHES, la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, 27 
mai 2011; 
- seminarul Educaţia centrată pe student, Universitatea de Stat din 
Moldova, 11 decembrie 2010; 
- Diseminarea practicilor bune in reformarea învătămîntului universitar, 
seminar în cadrul proiectului „Implementarea ECTS", Universitatea de 
Stat „Alecu Russo” din Bălţi, 20-21, 2006. 
 
peste 20 lucrări ştiinţifice, apărute în reviste de specialitate din ţară şi în 
străinătate: 
- Limba şi literatura română în spaţiul etnocultural daco-românesc şi în 
diaspora [Rec. la vol. îngr. de O. Ichim şi Florin-Teodor Olariu; pref. de 
Dan Mănucă; Acad. Română, Inst. de Filologie Română „A. Philippide”, 
Iaşi, Trinitas, 2003] // Limba română, Chişinău, 2004,  nr. 1-3, p. 199-
202. 
- Pro-didactica limbii române [Rec. la cartea: Secrieru M., Didactica 
limbii române: suport de curs pentru studenţii Facultăţii de Litere; în 
vederea pregătirii examenelor de titularizare, definitivat, alte grade 
didactice, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2003] // 
Limba română, Chişinău, 2004,  nr. 7-8, p. 210-212. 
- Fenomenul analogiei în lingvistica românească // Limba română, 
Chişinău, 2004,  nr. 12, p. 100-104. 
Modalităţi de clasificare a formaţiilor analogice // Strategii actuale în 
lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară, vol. I, Bălţi, Presa 
Universitară Bălţeană, 2004, p. 80-84. 

  



 
 

 - Unele aspecte din istoricul controversei dintre analogişti şi anomalişti // 
Omagiu profesorului şi omului de ştiinţă Anatol Ciobanu, Chişinău, CEP 
USM, 2004, p. 260-262. 
- Schiţă de sistem privind evaluarea la limba şi literatura română – ca 
limbă maternă – în Republica Moldova // Iniţieri didactice, Iaşi, 2005, nr. 
1, p. 52-56. 
- Unele consideraţii asupra fenomenului de analogie la romani // Analele 
Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, secţiunea a 
II-a, Lingvistică, tomul LI, 2005, p. 359-369. 
- Unele consideraţii privind schimbarea în limbă // Инновации и 
прагматика филологических исследовании, materialele Conferinţei 
Ştiinţifice consacrate memoriei profesorului V. N. Mighirin: 85 de ani de 
la naştere şi 25 de la trecerea în neant, Bălţi, Presa universitară bălţeană, 
2006, p. 125-128. 
- Activitatea în laborator vs activitatea de laborator: între teorie şi  
metodologie // Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-comerciale 
din Moldova, Chişinău, UCCM, 2010, p. 161-165. 
- Structurile asociative: abordare didactică şi experiment asociativ // 
NFR, Bălţi, 1-2(3-4)/2011, p. 63-77 (în colaborare cu Ala Sainenco). 
- Dificultăţi de echivalare a unor termeni în discursul didactic actual // 
Terminology and translation studies / Doina Butiurcă, Inga Druţă, Attila 
Imre. Cluj-Napoca: Scientia, 2011, p. 85-91 (în colaborare cu Druță 
Inga); diponibil pe adresa: http://www.upm.ro/proiecte/ 
DTP/doc/Book_Terminolog_2.pdf 
- Termeni de rudenie: rezultatul unui experiment asociativ // Limbaj și 
Context, Bălți, anul III, nr. 2, 2011, p. 110-116. 
- Formarea şi dezvoltarea competenţelor lingvistice prin elemente de 
dialectologie // Limbaj și Context, Bălți, 2012. 
- Procesul de instruire eficientă: obiective-competenţe-finalităţi şi/sau 
competenţe-cheie/generice   /generale // Materialele Conferinţei 
Ştiinţifico-practice Internaţională Integrarea specialistului cu studii 
superioare pe piaţa muncii: aspecte naţionale şi internaţionale, 
organizată de Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, 21-22 
octombrie 2011, Bălți, Presa universitară bălțeană, 2012, p. 120-124.     
- Dialectologia română (note de curs), Balți (depus la bibliotecă); 
- Fenomenul analogiei în limbă, Iași, Editura Fundației Academice AXIS, 
2012, 199 p. 
- Asociațiile în limbă // sub tipar în Materialele Colloquia professorum 
Tradiție și inovare în cercetarea științifică. Ediția a III-a, Universitatea de 
Stat „Alecu Russo”, 12 octombrie 2012. 
- Teatrul social – metodă de dezvoltare a eticii comportamentale la 
cursul Deontologia profesiei // Colocviul Internațional Filologia secolului 
al XXI-lea. Ediția a V-a. Creativitate lingvală: de la semn la text (în 
colaborare cu Lilia Răciula). 
- Recenzie la cartea Mihaela Secrieru, Bibliografie signaletică de 
didactică a limbii și literaturii române (1757 – 2010), 3. vol. Iași, Editura 
PIM, 2011, 1454 pag.// sub tipar la Analele Universității „Alexandru Ioan 
Cuza”Iași, România. 
- M. Terentius Varro, De lingua Latina (VIII-X), ediție bilingvă. Notă 
asupra ediției, traducere, note și comentarii de Viorica Popa, Iași, Editura 
Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2016. 
 

  

http://www.upm.ro/proiecte/%20DTP/doc/Book_Terminolog_2.pdf
http://www.upm.ro/proiecte/%20DTP/doc/Book_Terminolog_2.pdf


 
 

                                    
Anexe 

- Diploma de doctor în filologie; 
- Diploma de magistru; 
- Diploma de licenţă; 
- certificat de participare la sesiunea de formare a profesioniștilor în 
educație „Cum pedagogii pot promova Convivencia în școală?”, organizat 
în Cadrul Programului Pestalozzi, Universitatea de Stat „Alecu Russo” 
din Bălţi, 25 martie 2012; 
- certificat de participare la sesiunea de formare a profesioniştilor în 
educaţie „Teatrul social – instrument de prevenire a discriminării”, din 
cadrul Programului PESTALOZZI, la Universitatea de Stat „Alecu 
Russo” din Bălţi; 
- Certificat de absolvire a cursului de formare continuă Designul învăţării 
în abordarea centrată pe student, în volum de 120 de ore, promovat în 
perioada 10/12/2010 – 08/05/2011 la Universitatea de Stat „Alecu Russo” 
din Bălţi; 
- Certificat de absolvire a cursului de formare continuă Engleza pentru 
intermediari (Nivelul B1), în volum de 60 de ore, promovat în perioada 
01/02/2011-25/05/2011 la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. 
   - Certificat de absolvire a programului de perfecționare cu durata de 60 
de ore, pentru ocupația de formator de formatori, organizat în perioada 06 
– 25 martie 2015 de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, România. 
- Certificat de absolvire a programului de perfecționare cu durata de 60 de 
ore, pentru ocupația de manager proiect, organizat în perioada 18 martie – 
02 aprilie 2015 de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, România. 

  

 


