
Valentina 

ENCIU 
Doctor în ştiinţe filologice, 

conferenţiar universitar

60 de ani de la naştere



CURRICULUM VITAE

Educaţie şi formare

2013 – Conferenţiar universitar

1997 – Doctor în filologie, Institutul de Istoria şi Teoria Literaturii al AŞM

1978 – Institutul Pedagogic de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

1974 – Şcoala Medie din Ghindeşti, raionul Floreşti

Stagii de documentare, burse

2014, Bursa IANUS II – Inter-Academic Network Erasmus Mundus II, Universitatea

Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi



ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICO-DIDACTICĂ



Memoratorul Teoria literaturii în 100 de termeni poate

servi drept instrument de lucru pentru profesorii de limba şi

literatura română din gimnazii şi licee.

Este un suportul didactic perfect pentru elevi care,

având la dispoziţie această carte, nu vor mai fi nevoiţi să

consulte o bibliografie suplimentară pentru a face

cunoştinţă cu termenii fundamentali ai acestei discipline.



„De bună seamă că cele mai multe erori constau numai în

aceea că nu denumim corect lucrurile”

Spinoza

http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/enciu/teoria_lit.pdf



CURRICULUM



PREZENŢE ÎN ANALE 



ALCĂTUITOR, REDACTOR, RECENZENT

Biobibliografie, dedicată Profesorului

Gheorghe Baciu, care, la 2 octombrie 2016, a împlinit

80 de ani. Cu acest prilej, bibliotecarii universităţii

bălţene, în colaborare cu prietenii, discipolii, rudele,

cu intelectualii care cunosc această personalitate

notorie a Republicii Moldova, prin prezentul volum, îi

aduc un pios omagiu. Cele peste 600 de lucrări: 30

de monografii, manuale, cursuri didactice, 40 de

lucrări cu caracter socio-juridic, 12 brevete de invenţii

sînt aranjate în ordine cronologică, iar în cadrul anului

– în ordine alfabetică.



COORDONATOR ŞTIINŢIFIC



COLOCVII, SIMPOZIOANE, SEMINARII 

CONFERINŢE 



ENCIU, Valentina. Temeiurile originare ale lumii

imaginare româneşti. In: Un lingvist pentru secolul XX :

Materiale ale Colocviului Internaţional „Filologia secolului

XXI” organizat cu prilejul a 80 de ani din ziua naşterii Prof.

Eugeniu Coşeriu. Bălţi, 2001.

ENCIU, Valentina. Constituenţi genetici ai imaginarului

românesc. In: Инновации и прагматика филологических

исследований : Материалы Международной научной

конференции, посвященной памяти профессора

В.Н.Мигирина. Бэлць, 2006.



ENCIU, Valentina. Şcoli şi mişcări teoretico-literare din a doua

jumătate a secolului al XXl-ea. In: Filologia modernă: realizări şi

perspective în context european : Materialele Colocviului intern.

In memoriam acad. Silviu Berejan. Chişinău, 2008

ENCIU, Valentina. Unele aspecte ale identităţii operei literare.

In: Abordarea prin competenţe a formării universitare: probleme,

soluţii, perspective : Materialele Conf. Şt. Intern. consacrată

aniversării a 65-a de la fondarea Universităţii de Stat „Alecu

Russo” din Bălţi. Bălţi, 2011.



ENCIU Valentina, ENCIU Nicolae. Fenomenul argumentării în textul literar In:

Creativitatea lingvală: de la semn la text : Colocviul Intern. „ Filologia secolului al

XXI-lea”. Bălţi, 2012.

ENCIU, Valentina. Lectura romanului ”Încă de pe atunci

vulpea era vînătorul „ de Herta Muler In: Conferinţă

ştiinţifică internaţională „Tradiţie şi inovaţie în cercetarea

filologică”. Bălţi, 2016

ENCIU, Valentina. Profesorul meu. In: Omagiu academicianului Silviu

Berejan : Materialele Conferinţei Naţionale jubiliare. Bălţi ; Chişinău, 2002.



PREZENŢE ÎN PUBLICAŢII  PERIODICE 

ENCIU, Valentina. Lectura şi lectorul din perspectiva interdisciplinarităţii. In:

Limbaj şi context, 2011, vol. 2.

ENCIU, Valentina. Concepţia de sacru la personajele din

dramele druţiene. In: Revistă de lingvistică şi ştiinţă literară,

1996, nr. 2.

ENCIU, Valentina. Unde ne e cititorul? In: Limba

şi literatura moldovenească în şcoală, 1989, nr. 3.



ENCIU, Valentina. Cu privire la perspectivele Europei multilingvistice şi multiculturale

în secolul XXI / V. Enciu, N. Enciu. In: La Francopolyphonie: l’interculturalité à travers

la linguistique et la litérature, 2012, nr. 7.

ENCIU, Valentina. Anevoioasa revenire a României în

familia Europei unite. In: Caiete de Istorie, 2007, nr. 1.



PREZENŢE  ÎN INTERNET

1. http://dspace.usarb.md:8080/jspui/browse?type=author&order=ASC&rpp=20&value=Enciu%2C+Valentina

2. http://lafrancopolyphonie.blogspot.com/2012/12/francopolyphonie-linterculturalite_20.html

3. http://www.usarb.md/fileadmin/catedre/Catedra_de_lit._rom_si_univers/CV2014_Enciu_V..pdf

http://primo.libuniv.md/http://dspace.usarb.md:8080/jspui/

https://ibn.idsi.md



PERSONALIA 

http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/publ_bcii/dictionar.pdf
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/publ_bcii/dictionar.pdf


http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/public_bibl/contrib_final.pdf
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/public_bibl/contrib_final.pdf
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/contr_st/contr_fil.pdf
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/contr_st/contr_fil.pdf


http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/publ_bcii/anuar.pdf
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/publ_bcii/anuar.pdf
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/anuar/anuar_2008.pdf
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/anuar/anuar_2008.pdf
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/anuar/anuar_2007.pdf
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/anuar/anuar_2007.pdf
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/public_bibl/publ_st.pdf
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/public_bibl/publ_st.pdf
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