
 
Curriculum vitae  

Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Trinca, Lilia 

Adresă Str. T. Vladimirescu, Blocul  6, ap. 65, 231, municipiul Bălţi, Republica Moldova 

Telefon 023134909 Mobil: 069623433 

E-mail lilia_trinca@mail.ru, trinca_lilia@yahoo.fr 
  

Naţionalitate Româncă 
  

Data naşterii 7. 08. 1974 
  

Sex Feminin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 

 

 

 
Experienţa profesională 

 
 
 

Perioada 2017  

Funcţia sau postul ocupat Decan al Facultăţii de Litere 

Activităţi şi responsabilităţi principale administrarea activităţilor Facultăţii; conducerea şedinţelor Consiliului Facultăţii, Biroului 
Consiliului Facultăţii şi asigurarea executării hotărârilor adoptate; organizarea, coordonarea 
şi supravegherea realizării procesului de studii şi de cercetare ştiinţifică în cadrul Facultăţii 
ş.a. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 

  

Perioada 2017, 2009-2012 

Funcţia sau postul ocupat Membru  în senatul Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi  

  

Perioada 2011- prezent 

Funcţia sau postul ocupat Membru al Seminarului Ştiinţific de profil de la USARB 

Activităţi şi responsabilităţi principale Expertiza tezelor de doctor şi doctor habilitat 

  

Perioada 2016- prezent 

Funcţia sau postul ocupat Membru al Seminarului Ştiinţific de profil de la Institutul de Filologie, Academia de Ştiinţe a 
Moldovei 

Activităţi şi responsabilităţi principale Expertiza tezelor de doctor şi doctor habilitat 

  

mailto:lilia_trinca@mail.ru


 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

     
 
   2009-2010 
   Prodecan al Facultăţii de Filologie a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 

Activităţi şi responsabilităţi principale Procesul de studii, orar 

Numele şi adresa angajatorului    Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate    Învăţământ 

  

Perioada 2008 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar  

Activităţi şi responsabilităţi principale Prelegeri, cursuri, implementarea proiectelor 
Coordonarea activității de cercetare la nivel de licență, master și doctorat. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 

  

Perioada 2005-2008 

Funcţia sau postul ocupat Lector superior universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Prelegeri, seminarii 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ  

  

Perioada 1995-2004 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Seminarii 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ 

  

Educaţie şi formare  

Perioada 2001-2004 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de doctor în filologie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Limba română 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Doctor în filologie 

  

Perioada 1999-2000 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Diplomă de masterat Limba română 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Master 
 

  



Perioada 
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 
 
 
 

Perioada 

 23-27 iulie 2018 
 
Săptămâna internațională a cercetătorilor  
 
 
Universitatea din Granada, Spania 
 
 
 
1.10.2014 – 31.03.2015 

Calificarea / diploma obţinută    Mobility scholarship within Erasmus EMERGE program  

 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

   Studii postdoctorale 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 

  

 
Perioada 

 
Ianuarie, 2012 

 Ședință de generalizare, 159338-TEMPUS-1-2009-1-LV-TEMPUS-SMHES 

Higher Education System Development for Social Partnership Improvement and 

Humanity Sciences Competitiveness, Universitatea din Bologna, Italia 

  

Perioada 20-25 februarie 2012 

Calificarea / diploma obţinută Certificat nr. osce 201111 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Program de formare continuă a trainerilor locali Organizarea procesului de predare-
învăţare a adulţilor alolingvi (24 de ore) în cadrul Proiectului Instruirea lingvistică a 
minorităţilor naţionale din Republica Moldova; 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

ANTEM, Idis „Viitorul” 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Trainer local 

  

Perioada 16 - 18 iunie 2011 

Calificarea / diploma obţinută Attestation  de formation 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Maîtrise des outils de recherche et d’accès à la documentation scientifique //Formation 
permanente – Moldova  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Region Bureau Europe centrale et orientale, Agence universitaire de la francophonie; 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

formator 

  
 

Perioada 1 – 15 mai 2011 

Calificarea / diploma obţinută Certificate of attendance 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Training programme at Bologna University within Tempus project HESDESPI - Higher 
Education System Development for Social Partnership Improvement and Humanity 
Sciences Competitiveness; Visit of  professionals in the field of partner countries in EU 
Universities for getting acquainted with the work of humanity and cultural administration 
departments and faculties and also with  educational policy  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

ALMA MATER STUDIORUM Università di Università di Bologna –Sede di Bologna; 
  

  



 
 

Perioada 

 
 
1 februarie – 25 mai 2011 

Calificarea / diploma obţinută Certificat  FC.E nr. 2 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Cursul de formare continuă Engleza pentru intermediari (Nivelul B1), în volum de 60 de ore 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 

  

Perioada  ianuarie 2011   

Calificarea / diploma obţinută Certificate of attendance 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

TEMPUS Project  Higher Education System Development for Social Partnership Improvement 
and Humanity Sciences Competitiveness (HESDeSPI)  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

University of Minho, Braga, Portugal 

  
 
 

Perioada 10 decembrie 2010 – 8 mai 2011 

Calificarea / diploma obţinută Certificat  FC.I nr. 15 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Cursul de formare continuă Designul învăţării în abordarea centrată pe student, în volum 
de 120 de ore 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 

  

Perioada 27 noiembrie 2006 – 3 decembrie 2006 

Calificarea / diploma obţinută Expert naţional 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Cursul  Metodologia de instruire lingvistică, organizat cu sprijinul Înaltului Comisariat pentru 
Minorităţi Naţionale al OSCE  

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

IDIS „Viitorul”, ANTEM (Chişinău) 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba(i) maternă(e) română 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  Înţelegere Vorbire Scriere 

  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba rusă  
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

Limba franceză  
A2 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

Limba engleză  
A2 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

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

  

 

Competenţe şi abilităţi sociale Inteligenţă emoţională, sociabilitate, comunicativitate, stabilitate, adaptabilitate, aptitudini 
de a lucra în echipă 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Bun organizator (manager de proiecte de finanţare, coordonare proiecte de cercetare 
ştiinţifică, preşedinte de ONG – managementul echipei şi a mai multor proiecte de 
finanţare) 

  



  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Utilizare PC, Laptop. Utilizare programe: Microsoft Office, SPSS, Internet, Windows XP, 
Windows Vista, etc. 

  

Alte competenţe şi aptitudini Precizie, atenţie la detalii, responsabilitate, seriozitate, o capacitate bună de analiză şi 
sinteză, gândire strategică, o capacitate bună de a realiza planuri. 

  

Permis(e) de conducere Permis de Conducere B 
  

 

Participare la proiecte 2009-2010 

Proiectul  instituţional 

Perspective şi abordări ale comunicării interculturale în 

Republica Moldova în procesul integrării europene are 

drept scop stabilirea direcţiilor şi acţiunilor referitoare 

la promovarea dialogului intercultural în Republica 

Moldova în contextul integrării europene (cercetător 

ştiinţific, membru) 

 

2010-2013 

159338-TEMPUS-1-2009-1-LV-TEMPUS-SMHES 

Higher Education System Development for Social 

Partnership Improvement and Humanity Sciences 

Competitiveness (coordonator  şi cercetător ştiinţific) 

 

2011-2014  

Proiectul  instituţional Cercetarea structurilor asociative 

ale limbii române şi elaborarea dicţionarului asociativ 

(cercetător ştiinţific, membru) 

 

Publicaţii Lista lucrărilor se anexează 

 
  

 


