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INFORMAŢII PERSONALE Trinca Lilia  
 

  

 Str. T. Vladimirescu, Blocul  6, ap. 65, 3100, municipiul Bălţi, Republica Moldova   

 023152338      

 lilia.trinca@usarb.md 
 

Scrieţi adresa paginii web personale   

 

Sexul feminin | Data naşterii 07/08/1974 | Naţionalitatea Ro  

 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

          a) funcţii administrative 
 

  

09.01.2017 

prezent   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.01.2017- prezent; 

           2009-2012 

 

          01.09. 2009  

          31.08.2010 

Decan al Facultăţii de Litere (USARB),  
Conferențiar universitar  

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 

Responsabilităţi: 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; 
aprobarea planurilor individuale de lucru ale conducătorilor subdiviziunilor facultăţii; dirijarea şi controlul 
dinamicii contingentului de studenţi în cadrul Facultăţii; supravegherea activităţilor de acordare a burselor 
pentru studenţi şi de repartizare a locurilor în căminele studenţeşti; responsabilități de plasare în cîmpul muncii 
a tinerilor specialişti, absolvenţi ai Facultăţii; determinarea şi repartizarea atribuţiilor între prodecani; 
prezentarea Consiliului Facultăţii şi Senatului instituţiei de învăţămînt raportul cu privire la activitatea didactico-
ştiinţifică şi educaţională a Facultăţii ş.a. 
 

Senator USARB 
 
 

Prodecan al Facultăţii de Filologie (USARB) 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

 

 

 

 

 

 

      b) funcţii ştiinţifico-didactice 

              2008 – prezent 
 
 
 
 
 
 
 
 

              2015 – prezent  
 

 
 
 
 
 

                2016- prezent 
 
 
 
 
 
 
 

                 2011- prezent 

 

 

                 2005-2008 

 

 

 

 

 

 

                 1995-2004 

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 
 
Responsabilităţi: coordonarea activității secretariatului facultăţii; pregătirea şedinţelor Consiliului facultăţii; 
coordonarea organizării concursurilor de ocupare a posturilor didactice şi administrative din facultate; 
coordonarea activităţilor legate de planurile de învăţământ, state de funcţii şi programe analitice etc. 
 

 
Conferenţiar universitar 
Seria CU nr. 0849 
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 
Responsabilităţi: activități de predare în domeniile: Limba română contemporană (fonetică, sintaxă, 
comunicare interculturală), implementarea proiectelor; coordonarea activității de cercetare la nivel 
de licență, master și doctorat; perfecţionarea în permanenţă a calificării profesionale, măiestriei pedagogice 
ș.a. 
 
 

Conducător științific la teze de doctorat (Școala doctorală, Bălți)  
621.01. Lingvistică generală; filosofia limbajului; psiholingvistică;lingvistică informatizată (Limba română) 
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 
Responsabilităţi: Activitate științifică și de mentorat, respectarea normelor de etică profesională și ștințifică. 

 
Membru al Seminarului Ştiinţific de profil (Institutul de Filologie, Academia 
de Ştiinţe a Moldovei) 
specialitatea 621.01. Lingvistică generală; filosofia limbajului; psiholingvistică; lingvistică informatizată (limba 
română) 
Responsabilităţi: Expertiza tezelor de doctor şi doctor habilitat 
 

Membru al Seminarului Ştiinţific de profil (USARB)  
specialităţile: 10.02.01 – Limba românăşi 10.02.19 – Lingvistica generală 
Responsabilităţi: Expertiza tezelor de doctor şi doctor habilitat 
 

Lector superior universitar 
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 
Responsabilităţi: activități de predare în domeniile: Limba română contemporană (sintaxă), cultura 
comunicării), implementarea proiectelor; Coordonarea activității de cercetare la nivel 
de licență și master; conducerea tezelor de an; elaborarea de curricula; publicarea articolelor științifice, 
editarea culegerilor științifice; participarea la proiecte; implementarea inovațiilor didactice. 
 

Asistent universitar 
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 
Responsabilităţi: activități de predare în domeniile: Limba română contemporană, implementarea 
proiectelor; Coordonarea activității de cercetare la nivel licență. 
 

                        22.07.2019 

                        03.08.2019 

 

 

                        23.07.2018 

                         27.07.2018 

 

International summer school (code  ISS19_24) 
English for Academic Research 
Universidade da Coruña, Spania 
 

Scrieţi nivelul 
EQF, dacă îl 
cunoaşteţi  

International Researcher Development Week  
Universitatea din Granada, Spania 
 

 

http://ifr.md/index.php/109-seminarului-tiin-ific-de-profil-ad-hoc-la-specialitatea-621-01-lingvistic-general-filosofia-limbajului-psiholingvistic-lingvistic-informatizat-limba-rom-n.html
http://ifr.md/index.php/109-seminarului-tiin-ific-de-profil-ad-hoc-la-specialitatea-621-01-lingvistic-general-filosofia-limbajului-psiholingvistic-lingvistic-informatizat-limba-rom-n.html


  Curriculum Vitae  

  © Uniunea Europeană, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 3 / 5  

  

 februarie-aprilie 2019 

      

 

 

9-10.12. 2019 

 

 

 

26-28.11. 2019 

 

 

 

octombrie 2019 

 

 

25.05.2018 

28.06.2018 

 

 

 

Martie 2017 

 

 

 

   1.10.2014 –  

   31.03.2015 

 

 

 

Ianuarie, 2012 

 

 

          20.02.2012- 

          25.02.2012 

 

 

 

             19.11.2012 – 

             23.11.2012 

 

 

 

            27.11. 2006 – 

            03.12.2006 

 

 

              Iunie 2011 

 

 

 

             Ianuarie 2011   

 

 

 

 

         01.06.2011 - 

         15.06.2011 

 

 

 

 

 

         2001-2004 

 

 

 

1999-2000  
 
 
 
1990-1994 

Formarea conceptorilor de curriculum universitar, în proiectul „Promovarea și dezvoltarea educației 
interculturale în formarea inițială a cadrelor didactice“ 
Moldova, CE PRO DIDACTICA, Fundația Pestalozzi 

 
Follow-up pentru cadrele didactice universitare privind dezvoltarea competenţei interculturale a 
viitorilor pedagogi 
Moldova, CE PRO DIDACTICA, Fundația Pestalozzi. 
 
Seminarul training pentru cadrele didactice universitare privind dezvoltarea competenței interculturale a viitorilor 
pedagogi 
Moldova, CE PRO DIDACTICA, Fundația Pestalozzi. 

 
Elaborarea Ghidului metodologic pentru educația interculturală a viitorilor pedagogi 
Moldova, CE PRO DIDACTICA, Fundația Pestalozzi. 
 
Tehnologii avansate de instruire prin utilizarea TIC-5 ECTS; Strategii de învățare eficientă–5 ECTS,din cadrul 
proiectului 561820-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JPCreating Moldovan E-network for promoting 
innovative e-teaching in the continuing professional education TEACH ME al Programului Erasmus+, KA2, 
Capacity Building in Higher EducationUniversitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți 
 
Instruirea la distanță în baza platformei online de studiere a limbii (invat.antem.org pentru) 
pentru minoritățile naționale  
Asociația națională a trainerilor europeni din Moldova (ANTEM), Chișinău 
 
STUDII POSTDOCTORALE 

Bursa de cercetare postdoctorală  
Mobility scholarship within Erasmus EMERGE program 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 
 
159338-TEMPUS-1-2009-1-LV-TEMPUS-SMHESHigher Education System Development for Social 
Partnership Improvement and Humanity Sciences Competitiveness Universitatea din Bologna, Italia 
 
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; 

ANTEM, IDIS „Viitorul” 
Calificarea / diploma obţinută: trainer local, expert național Certificat nr. osce 201111 
 

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 
 
 

Cursul  Metodologia de instruire lingvistică, organizat cu sprijinul Înaltului Comisariat pentru Minorităţi 
Naţionale al OSCE, Politici de integrare lingvistică a minorităților naționale și a migranților  
IDIS „Viitorul”, ANTEM (Chişinău) 
Calificarea / diploma obţinută:  expert naţional 
 
Maîtrise des outils de recherche et d’accès à la documentation scientifique //Formation permanente – 

Moldova 
Region Bureau Europe centrale et orientale, Agence universitaire de la francophonie 
Calificarea / diploma obţinută: formator 

 
TEMPUS Project  Higher Education System Development for Social Partnership Improvement and 
Humanity Sciences Competitiveness (HESDeSPI)  
University of Minho, Braga, Portugal  
Certificate of attendance 
 
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 

ALMA MATER STUDIORUM Università di Università di Bologna –Sede di Bologna; 
Certificate of attendance 
 
STUDII DE DOCTORAT  

Titlul de doctor în filologie, în baza hotărîrii  
Consiliului Științific Specializat DH 19.10.02.01-03 de pe lîngă Institutul de Filologie al Academiei de 
Științe din Moldova (21 aprilie 2005) 
 

STUDII DE MASTERAT  

Diplomă de magistru Limba română 
Series AM No. 0000477 
 
STUDII UNIVERSITARE LA FACULTATEA DE FILOLOGIE 

specialitatea: limba şi literatura română  
Diploma Series AL No.002525 
Deținătoarea Bursei Republicii (ord.nr.8-511 din 26.10.1994) 

http://invat.antem.org/?fbclid=IwAR1eooaef02pP5cm-oJvmeDHfCF4XJQiznWJrajiwnBjNEWHvkRLCJpWLhk
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COMPETENΤE PERSONALE   

 

 

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

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Limba rusă C2  C2  C2 C2  C1 

 Utilizator experimentat 

Limba engleză B1 B1 B1 B1  B1 

 Utilizator independent   

 

  

Competenţe de comunicare  ▪ bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie de manager 
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE   

 

 

  

 

 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

▪ leadership (în prezent, sunt responsabil/ă de o echipă de 80 persoane) 

▪ Inteligenţă emoţională, sociabilitate, comunicativitate, stabilitate, adaptabilitate, aptitudini de a lucra în 
echipă 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

▪ o bună cunoaştere a proceselor de control al calităţii cercetării (în virtutea funcției manageriale și a 
abilitării cu dreptul de coordonare a cercetării de doctorat) 

Alte competenţe  Scrieţi alte competenţe care nu au fost menţionate anterior. Specificaţi contextul în care au fost 
acestea dobândite. Exemplu: 

▪ tâmplărie 

Permis de conducere  Categoria B 

            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) 

 

2018-2020  

Proiectul Promovarea şi dezvoltarea educaţiei interculturale (EIC) în formarea iniţială a cadrelor 
didactice (Centru educațional Prodidactica, Pestalozzi) 

(membu de proiect, autor de Ghid) 

 

  


