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INFORMAŢII PERSONALE Aurelia HANGANU 

 

 

 str. M. Lomonosov 51/1, mun. Chişinău 

0220270313   068583656 

aureliahanganu@yahoo.com 

Sexul Feminin | Data naşterii:18 ianuarie 1974  | Cetăţenia: Republica Moldova 

 

EXPERIENŢA  PROFESIONALĂ   

 

noiembrie 2013 - până în 
prezent 

 

 

aprilie 2009 – noiembrie 2013 

 

 

 

 

2002 – 2006 

2006 – 2007 

2007 – 2008 

2012 – 2014 

 

1998 – 2003 

2003 – 2004 

2006 – 2014 

 

 

 

 

 

2014 – 2018 

 

 

2014- prezent  

 

 

1998 – 2001 

 

 

 

2001 – 2004 

1. Academia de Ştiinţe a Moldovei 

Secretar științific general  

 

2. Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan” a Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

Director 

 

3. Institutul de Filologie, Academia de Ştiinţe a Moldovei 

cercetător ştiinţific; 

director al Centrului de Lingvistică 

director adjunct interimar al Institutului de Filologie 

cercetător ştiinţific superior (cumul) 

 

4. Universitatea de Stat din Moldova 

lector la Catedra Filologie Clasică 

lector superior la Catedra Filologie Clasică 

conferenţiar la Catedra Lingvistică Generală şi Limbi Clasice 

Cursuri predate: Versificaţie latină; Epigrafie şi paleografie latină, Traducerea şi 

interpretarea poeţilor latini; Sociolingvistică, Elemente greco-latine în terminologia de 

specialitate, Limba şi civilizaţia latină 

 

5. Universitatea Academiei de Științe din Moldova 

conferenţiar la Catedra Limbi și Literaturi 

Cursuri predate: Limba şi civilizaţia latină. 

Preşedintele Consiliului Şcolilor Doctorale al UnAŞM (USDC) 

 

 Liceul Litterrarum  

Profesor de limbă şi civilizație latină 

 

7. Liceul de inventică şi creativitate Prometeu 

Profesor de limbă şi civilizație latină 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

 

COMPETENŢE  PERSONALE   

  

2008 –2010 
 
 
 
 
 
 

 
1998-2001 

 
 
 
 
 
 
 
 

1993-1998 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1989-1993  
 
 
 

1981 - 1989  
 

 Institutul de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

Postdoctorat. Tema de cercetare: Structuri actanţiale în limba română. 

Consultant ştiinţific: dr. hab. Ion Eţcu 

2013:  Doctor habilitat în filologie cu teza : Structuri actanţiale în limba română. 

 

Institutul de Lingvistică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

 Doctorat. Tema de cercetare: Tipologia propoziţiilor din perspectivă pragmatică. 

 Conducător ştiinţific: dr.hab. Ion Eţcu 

 2002: Doctor în filologie cu teza: Tipologia propoziţiilor din perspectivă pragmatică. 

  

 Universitatea de Stat din Moldova , Facultatea de Litere, specializarea Limba şi 
literatura română – limba latină.  

1998: Licenţiat în filologie cu teza de licenţă Verbele mentale în limbile latină şi 
română. 

Conducător ştiinţific: dr. conf. Claudia Cemârtan. 

Filolog, profesor de limba şi literatura română, profesor de limba latină. 

 

Școala Normală din orașul Călărași, specializarea: educație școlară primară 

Învățător la clasele primare 
 
 
Şcoala medie de cultură generală din s. Pârjolteni, r. Călăraşi 

Limba(i) maternă Limba română  
  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

limba rusă  C2 C2  C2  C2 C1 

limba engleza              C2                          C2                         C1                         C1                         B2 

      limba franceza C1  C2  B2  B2 B2 

 
 

 limba latină și greaca veche         traducere 
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INFORMAΤII 

SUPLIMENTARE   

2014  – 2018 

 

2014  – 2018  

 

noiembrie 2015 – iulie 2016 

 

 

 

ianuarie – septembrie 2017 

 

 

februarie 2017- ianuarie 2018 

Delegat național în Comitetul European pentru Cercetare 

 

Reprezentant național pentru domeniul ERC-FET-MSCA în Orizont 2020 

 

Reprezentant de contact pentru țară în cadrul exercițiului de evaluare internațională  

a sistemului de cercetare-dezvoltare-inovare din Republica Moldova   

prin Policy Support Facilitiy în H2020 

 

Expert național în cadrul Exerciţiului de  învăţare reciprocă MLE Performed Based 

Financing Research System in H2020 

 

Expert  național în cadrul Exerciţiului de  învăţare reciprocă MLE Open Science in 

H2020 

Competenţe 

organizaţionale/manageriale  

▪ Coordonarea de proiecte de cercetare 

▪ Coordonarea de institute - persoană juridică  

▪ Leadership (am fost  responsabilă pentru  o echipă de 81 de angajaţi) 

▪ Administrarea activității aparatului Academiei de Științe a Moldovei 

▪ Administrarea sectoarelor planificare economico-financiară, politici în domeniul 

științei, organizarea activităților în cadrul apelurilor de concurs, reprezentarea 

internațională a sistemului cercetării-dezvoltării din Republică 

▪ Administrarea activităţii biblioteconomice a instituţiei,  evidenţa şi completarea 

fondului d ecarte, bibliografiere aşi dezvoltarea cataloagelor tradiţionale şui 

electronice, coordonarea activităţii d e promovare a ştiinţei în societate,  

Competenţe dobândite la locul 

de muncă  

Organizarea activității unităților administrative ale autorității publice 

Planificarea, coordonarea, controlul activității economico-financiare 

Planificarea, monitorizarea, analiza, raportarea activității de generare a politicilor în 

domeniu 

Luarea deciziilor și consultarea actorilor cu tangență în problemă 

Analiza, informarea, generalizarea informațiilor, emiterea de consultanță în domeniu 

Prezentarea pe plan internațional a aspectelor din domeniu 

 

 

Traducător din limbile latină şi rusă în limba română;  

redactor de texte în limba română. 

Competenţă digitală Utilizator avansat Word, Acces, Excel, Power Point, navigare internet 

Permis de conducere  Categoria  B 
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2003 – 2004, 2006 – 2007 

 

 

 

2005 – 2008  

 

 

 

Noiembrie 2017, februarie 
2018 

 

 

Domeniul de activitate 
ştiinţifică:  

 

 

 

Participarea la proiecte, 
granturi de cercetare sau 

transfer tehnologic: 

Calificări specifice domeniului, perfecţionări: 

Universitatea Europeană Centrală (Budapesta, Ungaria), 

Curriculum Development Competition (proiectul „Epigrafia şi paleografia latină”) 

 

Universitatea „St. Kl. Ohridski” (Sofia, Bulgaria), Regional Seminar for Excellency in 

Teaching (proiectul “Contextualizing Classics: Renewal of Teaching Practices and 

Concepts”). 

 

Seminar de nivel înalt privind politica de cercetare şi inovare, CeRISS – ZSI, Viena, 

Athena 

 

 Limba română  (Gramatică, sintaxă, terminologie, pragmatică, lexic și limbaje specializate, 

traducere) 

  

 Proiecte instituţionale naţionale 

Conducător de proiect 

Sistematizarea terminologică şi crearea fondului de termeni în limba română (2011 - 

2014) 

Executor în cadrul proiectelor 

Pragmatica şi analiza discursului (2011-2014) 

Sintaxa discursiv-pragmatică (2008-2010) 

Morfologia şi sintaxa. Noţiuni gramaticale explicate (2004-2007) 

 

Proiecte independente pentru tineri cercetători 

Conducător de proiect 

Structura şi organizarea textului ştiinţific (2010 – 2011) 

Elemente greco-latine în limbile europene de largă circulaţie (română, franceză, 

italiană, engleză, germană şi rusă) (2008 – 2009) 

 

Proiecte în cadrul programelor de stat 

Executor în cadrul proiectului   

Biblioteca virtuală Dimitrie şi Antioh Cantemir (2008 - 2009) 

 

Proiecte internaţionale 

Autor  – Epigrafia şi paleografia latină  (Curriculum Development Competition, 

Central European University), 2003 – 2004, 2006 – 2007 

 
Participant-membru – Contextualizing Classics: Renewal of Teaching Practices and 
Concepts, HESP, CEU, 2005-2008 
 
Conducător  –  Carte științifica si didactica româneasca (Târgul internaţional de 

carte ştiinţifică şi didactică şa Chişinău),  Romania, Departamentul Politici pentru 

Relația cu Romanii de Pretutindeni; 2013 

 

Autor-coordonator  –  Depozit legal științifico-didactic romanesc pentru R. Moldova,  

Romania, Departamentul Politici pentru Relația cu Romanii de Pretutindeni, 2013 

Participant  –  Suport pentru Republica Moldova privind participarea la Programul-
cadru al Uniunii Europene pentru cercetare şi inovare Orizont-2020 (2015-2016); 
 
Participant:  Dezvoltarea Infrastructurii de Cercetare în Republica Moldova – 
RESINFRA, 2014 
 
Participant       EURAXESS TOP IV, 2018 - 2020 
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Date statistice privind numărul total de publicaţii ştiinţifice şi metodico-didactice publicate: 

▪ Total – cca 110, dintre care: 

▪ monografii - 3 

▪ articole de sinteză - 6 

▪ articole - 29 

▪ materiale ale comunicărilor ştiinţifice - 26 

▪ manuale - 3 

▪ lucrări metodice - 2 

▪ dicționare, alte lucrări ştiinţifice – 25 

▪ alte lucrări/ coordonări de lucrări:  bibliografice, de popularizare a ştiinţei, de promovare  a politicilor etc. 
(Lista publicaţiilor se anexează) 

 
Participări în activităţi de expertiză, consultanţă, activităţi editoriale (membru al colegiilor de redacţie ale 

revistelor ştiinţifice naţionale şi internaţionale, al unor asociaţii ştiinţifice): 

 

Membru al Comisiei de experţi pentru decernarea Premiului municipal pentru Tineret în domeniile Ştiinţei, Tehnicii, 

Literaturii şi Artelor (2012, 2013, 2014) 

 

 Preşedintele Comisiei de experţi pentru decernarea Premiului municipal pentru Tineret în domeniile Ştiinţei, 

Tehnicii, Literaturii şi Artelor  (2015, 2016) 

 

Preşedintele Comisiei de experţi pentru evaluarea programelor de studii  superioare  licență  comisia Limbi și 

literaturi (ANACIP, 2016) 

 

Membrul Comisie de experţi pentru decernarea Premiului Național pentru Tineret (2014) 

 

Redactor-şef al revistei BiblioScientia, revistă de biblioteconomie şi ştiinţe ale informării 

 

Membru al colegiului de redacție al revistei Akademos 

 

Editor asociat DOAJ (2014-2015) 

 

Premii, menţiuni, distincţii şi titluri onorifice: 

2004 – Premiul municipal pentru Tineret în Domeniul Literaturii, Ştiinţei, Tehnicii şi Artelor 

2008 – Medalia „Mihai Eminescu” 

2008 – Premiul pentru Tineret în Domeniul Ştiinţei şi Tehnicii 

2013 – Diploma  AŞM  

2014 – Premiul Academiei de Științe a Moldovei „Grigore Vieru” 

2016 – Medalia jubiliară  70 de ani ai AŞM 


