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Liliana Gheorghiță, 
dr., lector superior 

la Catedra de literatură română și universală  

a Universității de Stat „Alecu Russo”din Bălți 
 

Date personale: 

Născută în 28 februarie 1976 în satul Răuțel, Fălești, Republica Moldova 

 

Adresa serviciu: 

Universitatea de Stat „Alecu Russo”, Facultatea de Litere, Catedra de literatură română şi   

universală,  str. Puşkin, 38, Bălţi, MD-3100, Republica Moldova. Tel.: 373  231  52338 

 

Adresa domiciliu: 

mun. Bălţi, MD-3100, Republica Moldova,  

E-mail: lilia_gheorghita@yahoo.com  

 

Studii, diplome, abilitări: 

2011 – lector superior universitar 

2010 – Doctor în filologie al Universităţii „Alecu Russo” din Bălţi 

1998 – Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 

1993 – Liceul Teoretic Mihai Eminescu, orașul Bălți 

 

Experiență managerială: 

2011-2013 – șef al Catedrei de filologie franceză, Facultatea Limbi și Literaturi Străine  

 

Competențe academice – cursuri universitare: 

Stilistica limbii franceze 

Lexicologia limbii franceze 

Interpretarea textului  

Teoria literaturii 

Istoria literaturii franceze ș.a. 

 

Stagii de documentare, burse: 

2013, mai – Bursa AUF, Universitatea d’Artois, Arras, Franța  

2014, mai  – Bursa AUF, Universitatea Lumière Lyon2, Franța 

 

Proiecte de cercetare și educație: 

2012-2014 –  ”Soutien aux formations francophones de niveau master” 

2012-2014 – „Collège doctoral francophone d’Europe centrale et orientale 

(CODFREURCOR) en Sciences humaines” 

2012- 2014 – „La mise en réseau et le développement des filières francophones en économie 

adaptées aux exigences du travail par la formation, la coopération scientifique et le 

dialogue interdisciplinaires et intersectoriel”   

2011-2013 – „Renforcement du français et de la recherche en français pour les étudiants 

non-spécialistes dans un climat multiculturel et francophone” 

2009-2010 – „Perspectives de communication interculturelle dans la République de 

Moldavie dans le contexte de l’intégration européenne”   
 

Bibliografie: 

 Aspecte discursive ale comicului în limba franceză, Chișinău, CEP USM, 2012; 

 Communiquer en FOS (coautor), Belgia, editura CIPA, 2014 
 Interpretarea și traducerea textului francez. Curs universitar (coautor), 2014 
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 Limba franceză. Citirea analitică. Curs universitar (coautor), 2014 

 Peste 30 de articole de specialitate 

 


