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                                                   RAISA LEAHU 
 

Născută în 3 mai 1960 în s. Bolboci, jud. Soroca 

 

Adresa serviciu: 

Universitatea de Stat „Alecu Russo”, Facultatea de Filologie, Catedra de literatura română şi 

universală, str. Puşkin, 38, Bălţi, MD 3100, Republica Moldova. 

Tel: (231) 52 348 

 

Adresa domiciliu: 

Str. Voluntarilor, bloc 20, ap. 36, mun. Bălţi, MD-3100, Republica Moldova. 

Tel/fax: (231) 6 16 71. 

 

Studii şi diplome: 

2011 – Profesor gradul superior 

1986 – Institutul Pedagogic de Stat „Alecu Russo” din  Bălţi 

1977 – Şcoala medie nr. 1 din or. Drochia 

 

Cursuri de perfecţionare: 

2010 – Predeal, organizator – Institutul Cultural Român, prestator de servicii – ANPRO „Ioana Em. 

Petrescu”, Cluj-Napoca 

2006 – Sinaia, organizator – Institutul Cultural Român, prestator de servicii –  Asociaţia naţională a 

profesorilor de română „Ioana Em. Petrescu” 

1993 – Cursuri pentru cadrele didactice din învăţămîntul preuniversitar, Facultatea de Litere a 

Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi 

 

Stagii de informare şi documentare: 

1995 – Liceul Naţional „ A. T. Laurian” din Botoşani 

1994 – Colegiul Naţional „Grigore Ghica” din Dorohoi 

1993 – Colegiul Naţional „Nicolae Grigorescu” din Câmpina 

1992 – Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Botoşani 

1991 – Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” din Slobozia 

 

Angajări: 

2010 – lector superior în Catedra de literatura română şi universală a Universităţii de Stat „Alecu 

Russo” din mun. Bălţi 

2002 – profesoară de limba şi literatura română, Liceul Teoretic „Ion Creangă” din mun. Bălţi; lector 

în Catedra de literatura română şi universală a Facultăţii de Filologie a Universităţii de Stat „A. Russo” din 

Bălţi 

1997-2000 – director-adjunct al Liceului Teoretic „B. P. Hasdeu” din or. Drochia 

1991-2002 – profesoară de limba şi literatura română, Liceul Teoretic „B. P. Hasdeu” din or. Drochia 

1990-1991 – profesoară de limba şi literatura română, Şcoala medie nr. 4 din or. Drochia 

1987-1990 – profesoară de limba română în Şcoala medie rusă nr. 3 din or. Drochia 

 

Participări la proiecte de cercetare: 

2011-2012 – (proiect prevăzut pentru anii 2011-2014): „Literatura ca spaţiu al reprezentărilor (studiu 

interdisciplinar asupra literaturii române din Republica Moldova din a doua jumătate a secolului XX)”. 

2010-2011 – Proiectul universitar de cercetare „Romanul în spaţiul literar european: între creaţie şi 

receptare”. 

2007 – Proiectul „Educaţie de calitate în mediul rural din Republica Moldova”. 

 

Alte activităţi: 

2002 – prezent: formator în cadrul Cursurilor de perfecţionare a cadrelor didactice în Facultatea de 

Filologie a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi (limba şi literatura română în şcoala naţională) 

2005 – 2012: redactor al suplimentului didactic de limba şi literatura română al revistei „Semn” 



2007 – formator naţional la disciplina „Literatura universală” 

 

Distincţii: 

2000 – medalia „Mihai Eminescu” 

 

Bibliografie: 

 Literatura universală. Curriculum pentru învăţămîntul liceal (clasele a X-a – a XII-a). Profil 

umanist, Chişinău, Editura Univers pedagogic, 2007, 40 p. 

 Literatura universală. Ghid de implementare a curriculumului modernizat în învăţămîntul 

liceal (cl. X – XII), Chişinău, Editura Ştiinţa, 2007, 80 p. 

 Literatura universală. Curriculum pentru clasele a X-a – a XII-a, Chişinău, Editura Ştiinţa, 

2010, 36 p. 

 Proverbul. Exerciţii şi jocuri didactice, Chişinău, Editura Arc, 2007, 95 p. 

 Predarea textului dramatic postmodernist, Chişinău, Editura Arc, 2009, 65 p. 

 Textul liric. Lectură, înţelegere, interpretare, Chişinău, Editura Arc, 2011, 140 p. 

 Antologia poeziei românești cu formă fixă, ( în colaborare), Chișinău, Editura Știința, 2015, 222 p. 

 Antologia poeziei erotice românești (în colaborare), Chișinău, Editura Știința, 2017, 176 p. 

 

 Peste 60 de studii şi articole cu caracter ştiinţifico-didactic. 

 

Suporturi didactice 

elaborate pentru activităţi de formare  

organizate de Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova: 

 Conceptul descrierea artistică în clasa a IV-a, Seminarul de metodica predării limbii române în 

clasele primare al profesorilor de colegii pedagogice, Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” din mun. 

Bălţi, 18 noiembrie 2005. 

 Suport didactic pentru cursurile formatorilor locali la disciplina „Literatura universală”, Colegiul 

agricol din Rîşcani, 17-18 aprilie 2007. 

 Suport didactic pentru implementarea curriculumului modernizat la limba şi literatura română, 

Seminarul metodic al inspectorilor şcolari de limba şi literatura română din Republica Moldova, 

Chişinău, Ministerul Educaţiei, 29 august,  2007. 

 Suport didactic pentru Seminarul metodic al inspectorilor şcolari de limba şi literatura română şi al 

profesorilor de literatura universală din Republica Moldova, 14  decembrie 2007, Liceul Teoretic 

„Ion Creangă” din mun. Bălţi. 


