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INFORMAŢII PERSONALE                                                       RĂCIULA Lilia  
 

  

                              str. N.Iorga 10/14, Bălți, 3100, Republica Moldova 

+37360947333                                                                          

       

                                                                                         raciula@mail.ru 

 

 

                                                                        Data naşterii  07/05/1975 

 

 

EXPERIENŢA 
PROFESIONALĂ 

 
 
 

17/04/2018 
16/07/2018 

Bursa de cercetare postdoctorală „Eugène Ionesco”  
AUF, Agenția universitară a francofoniei 
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, România 
• Activități de cercetare în domeniile: lingvistică cognitivă, lexicografie poetică; semantică 
interpretativă; semiotică/semiotică literară; hermeneutică; poetică etc.  

 
21/02/2017                                    
24/06.2017 

Șef interimar al Catedrei de limba română și fillologie romanică, 
Facultatea de Litere, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți 

 

POZIŢIA 
PROFILUL PERSONAL 

 Conferențiar  universitar, doctor în filologie la Catedra de limba 
română și fillologie romanică, Facultatea de Litere, Universitatea de Stat 
„Alecu Russo” din Bălți  

01/03/2016  
20/02/2017 

 

 

 

 

Șef al Departamentul Managementul Calității 
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți  

   

    

▪ Activități de coordonare, de implementare și monitorizare a Sistemului de Management al Calității  (SMC) 
la nivel instituțional 

 ▪  ▪  

      

01/09/2016 – 01/09/2017 Director de proiect 
La promotion de la culture de la qualité des services éducationnels dans le contexte de 
l’internationalisation de l’Université d’État «Alecu Russo» de Bălți, BECO, Projets de soutien à la 
gouvernance universitaire 

   

       

2011- 2013 Secretar Științific al Facultății de Filologie, 

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți 
• Activităţi de pregătire a reuniunilor Consiliului facultăţii;verificarea respectării reglementărilor în hotărîrile 
catedrelor; asigurarea  bunei  funcţionări  a comisiilor Consiliului Facultăţii prin programarea tematicilor, 
convocarea membrilor comisiei in şedinţe de lucru şi prezentare rezultatelor in faţa Consiliului Facultăţii; 
asigurarea bunei desfăşurări a concursurilor din Consiliul Facultăţii (promovare, angajare, burse, etc.) 
referitoare la cadrele didactice etc. 

 
 

  

     

mailto:raciula@mail.ru
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

  

 

 

  

  

  

15/09/2015–13/12/2015 Bursa de cercetare postdoctorală Diderot  
Fondation Maison des Sciences de l'homme 

   

 Université «Sorbonne Nouvelle» Paris III, Paris, Franța 

• Activități de cercetare în domeniile: lexicografie poetică; semantică interpretativă; semiotică literară ; 
hermeneutică; poetică 

   

01/10/2013–31/03/2014 
Bursa de cercetare postdoctorală Erasmus Mundus, Proiectul Ianus 

Universitatea „Al.I.Cuza”din Iași, România 

• Activități de cercetare în domeniile: lexicografie poetică; semantică interpretativă; semiotică; semiotică 
literară; hermeneutică; poetică 

   

27/06/2012–prezent Conferențiar universitar în Științe ale limbajului                Atestat de conferențiar universitar din 28 mai 2015 CNAA   

     

 • Activitate de predare conform statului de funcție la ciclul de licenţă, masterat,  seminarii şi lucrări practice 
de laborator (Cursuri predate Stilistica limbii române, Lingvistica textului, Traducere etc. Hermeneutica 
discursului;  Tipologia limbilor; Lingvistica textului (master); Creativitate didactică, Compoziţei; activităţi de 
cercetare specifice domeniului: coordonare ştiinţifică lucrări de  licenţă şi master, proiecte de cercetare; 
organizare aplicaţii şi practică de specialitate; activităţi de evaluare: lucrări de  licenţă, seminar, lucrări 
practice de laborator şi proiecte de cercetare;  activităţi de evaluare în cadrul comisiilor de finalizare a 
studiilor universitare (licentă, master);   consultaţii, lucrări de licenţă, teme seminar, lucrări practice de 
laborator şi proiecte de cercetare. 

   

     

2010-2012 Lector superior la Catedra de limba română 
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți 
• Activitate de predare conform statului de funcție la ciclul de licenţă,  seminarii şi lucrări practice de 

laborator la cursurile Tehnici de redactare a textului; Efectele comunicării publice; Tehnici de negociere 
(master, Facultatea de Economie); Limbajul şi stilul textului jurnalistic; Atelier de creaţie de publicitate; 

   

     

2007 – 2009 Asistent universitar 
Catedra de limba română 

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți 
• Activităţi de predare, de cercetare şi de evaluare la cursurile Limba şI literatura română (alolingvi), 
Stilistica limbii române, Traducere 

   

     

1997-2002 Profesoară de limbă și literatură română și limbă franceză 
Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Floreșt 
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COMPETENΤE PERSONALE   

 

2003-2007 
 
 
 
 
 
2009 
 
 
 
 
 
2002-2003 

Studii de doctorat Specialitatea Limba română                                                           

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți 

 

Doctor în filologie                                                                                                                           

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți 

 

Master în filologie 
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți 

  
1993-1997 Licenţiată în filologie, 

 Specializarea limba şI literatura română-limba şi literatura franceză 
Universitatea “A.I.Cuza” din Iaşi, România 

  

26/06/2012–27/06/2012 Seminar Internaţional Student and staff mobility in higher education: challenges and opportunities, Austria, 
Vienna 

  
19/01/2012–21/01/2012 Trainnings Courses Elaborarea Curriculum-ului Reflectarea conflictelor în mass-media/Отражение 

конфликтов в СМИ, Centrul pentru Jurnalism Independent, Chişinău 

  
24/02/2012–26/02/2012 
 
 

Trainnings Courses Elaborarea Curriculum-ului Reflectarea conflictelor în mass-media/Отражение 
конфликтов в СМИ, Centrul pentru Jurnalism Independent, Chişinău 

  
19-23/11/2012 Trainnings Courses Agenţia Universitară a Francofoniei Crearea şi gestionarea învăţămîntului deschis şi la 

distanţă/AUF   Création et gestion d’un enseignement ouvert et distant, USARB 
  
16/03/2011–18/03/2011   Training Courses Agenţia Universitară a Francofoniei AUF  Stăpînirea instrumentelor de cercetare şi a 

accesului şa documentarea ştiinţifică/„Maîtrise des outils de recherche et d’accès à la documentation 
scientifique” 

  
11/10/2011–14/10/2011 Module europene de formare a formatorilor, Programul Pestalozzi  al Consiliului Europei  Educaţia pentru 

prevenirea discriminării, Strasbourg, Franţa 
  
01/05/2012 -05/05/2012 Module europene de formare a formatorilor, Programul Pestalozzi  al Consiliului Europei  Educaţia pentru 

prevenirea discriminării,  Namur, Belgia 

  
17/11/2010–19/11/2010 Seminarul internaţional  Promovarea culturii calităţii în instituţiile de învăţămînt superior de pe ambele maluri 

ale rîului Nistru, Odessa, Ukraina. 
  
2010 Participare la masa rotundă cu genericul „European trends in teaching and learning: experiences and practice, 

European Youth Centre, Strasbourg, Franța  
  
2009 Participare la cursurile de formare organizate de Agence Universitaire de la Francophonie, Conception, 

développement et utilisation d’un cours en ligne, USARB 
  
  

Limba(i) maternă(e) Scrieţi limba maternă / limbile materne  

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

                         franceză B2  B2  B2  B2 B2 

                      engleză A2                                    A2                                  A2                                                   A2                 A2 

                         rusă C1  C1  C1                 C1  C1 
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