Curriculum Vitae

INFORMAŢII PERSONALE

Angela Savin

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
Tipul sau sectorul de activitate.

01/09/1999 – Prezent

Profesor universitar, Catedra Filologie romanică, ULIM;
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Chişinău (Republica Moldova)
Tipul sau sectorul de activitate - activitate de predare universitară

01/09/2015 – 01/09/2016

Decan ad interim al Facultății de Litere,Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Chişinău (Republica
Cercetător ştiinţific, cercetător ştiinţific superior, cercetător ştiinţific coordonator,

01/08/1981–Prezent

cercetător ştiinţific principal; Şef Sector Istoria limbii, dialectologie şi onomastică al
Institutului de Filologie al AŞM
Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Filologie, actualmente MECC, Institutul de Filologie Română “B.P.Hasdeu”,
Chişinău (Republica Moldova)
Tipul sau sectorul de activitate - activitatea de manager instituţional - şef sector; gestionarea proiectelor instituţionale director de proiecte, activitatea de cercetare ştiinţifică;
Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Filologie, actualmente Institutul de Filologie Română “B.P.Hasdeu” al
MECC,Chişinău (Republica Moldova)

01/10/2018 - prezent

Membru al Comisiei de experţi pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat, secţia Filologie, în cadrul
ANACEC
Evaluator –expert ANACECîn cadrul Comisiei pentru acreditare și evaluare în domeniul științelor umaniste și artelor.
Tipul sau sectorul de activitate - activitatea de manager universitar

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
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01/09/1976–01/07/1981

Diplomă de studii superioare cu menţiune
Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău (Republica Moldova), Facultatea Litere, Chişinău

Scrieţi nivelul EQF,
dacăîl cunoaşteţi

(Republica Moldova)

1996

Doctor în filologie
Institutul de Filologie al AŞM, Chişinău (Republica Moldova

1999
Atestat CNAATitlul ştiinţific “Cercetător ştiinţific superior”
2002

2014

Atestat CNAA Titlu ştiinţifico-didactic “Conferenţiar universitar”.
Doctor habilitat în filologie
Institutul de Filologie al AŞM, , actualmente Institutul de Filologie Română “B.P.Hasdeu” al
MECC,Chişinău (Republica Moldova)

COMPETENŢE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

româna

Alte limbi străine cunoscute

rusa

ΙNΤELEGERE

VORBIRE

Ascultare

Citire

C2

C2

SCRIERE

Participare la
conversaţie

Discurs oral

C2

C2

C2

B2

B2

B1

.
franceza

B2

B2

Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacăîl cunoaşteţi.
Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine
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Competenţe de comunicare

Competenţe organizaţionale/manageriale

excelente abilităţi de comunicare în diverse domenii ale filologiei cu savanţii, în predarea diverselordiscipline universitare cu
studenţii, în redactarea şi perfectarea tezelor cu doctoranzii, în relaţii cu colegii şi cu subalternii.
▪ leadership (în prezent responsabil al unei echipe compuse din 11persoane) al Sectorului Istorialimbii, dialectologie şi
onomastică al Institutului de Filologie Română „B.P.Hasdeu”;
- Membru şi director de proiecte instituţionale în cadrul Institutului de Filologie al AŞM,actualmente Institutul de Filologie
Română “B.P.Hasdeu” al MECC,Chişinău (Republica Moldova)

Competenţe dobândite la locul de muncă

Competenţe informatice
Alte competenţe

INFORMAΤII SUPLIMENTARE
Publicaţii

▪ abilităţi de conducere în calitate de decan al Facultăţii Litere, ULIM.
-elaborarea de proiecte instituţionale ( în calitate de director de proiecte),
- cunoaştereaproceselor de control al calităţii în calitate de evaluator –expert şi preşedinte al comisiilor în cadrul Comisiei
pentru acreditare și evaluare în domeniul științelor umaniste și artelor; în calitate de membrual Comisiei de experţi,
domeniul Filologie, ANACEC;
în calitate de executor şidirector de proiecte instituţionale; în calitate de şef de sector cu privire la calitatea lucrărilor
ştiinţifice elaborate;
- bune competenţe de organizare dobândite ca secretar ştiinţific al Consiliului de susţinere a tezelor de doctor şi doctor
habilitat ;
în calitate de secretar ştiinţific al Consiliilor de susţinere a tezelor de doctor şi doctor habilitat din cadrul Institutului de
Filologie pe parcursul a ultimilor 10 ani;
-efectuarea activităţii de mentor în calitate de şef de sector pentru cercetătorii stagiari, în calitate de conducător științificla
tezele de doctorat;
-elaborarea şi redactarea proiectelor instituţionalede cercetare, alucrărilor ştiinţifice.
▪ O bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™
▪ Descifrarea materialelor de arhivă, a textelor vechi manuscrise în limba slavonă veche şi în limba română veche ( sec.
XII-XVIII); istoria limbii române, metodologia studierii limbilor străine, predarea limbii române la alolingvi, predarea
diferitelor discipline lingvistice la instituţiile de învăţământ superior, conducerea tezelor de doctorat.

Autor a: patru Monografii:- Valori lexico-gramaticale ale locuţiunilor verbaleromâneşti în plan sincronic şi diacronic.
Chişinău: „BonsOffices”, 2001. 135p.; Motivaţia locuţiunilor verbale româneşti. Chişinău:„Elan Poligraf ” SRL, 2008. 124 p.;
Probleme ale motivaţiei unităţilor polilexicale stabile în limba română.Chişinău: Princeps Magna, 2011. 152 p.); Motivaţia
unităţilor poililexicale stabile în limba română. Chişinău: Topogr. „Dira AP”. 274 p.Dicţionare:- Dicţionar de
valori lexico-gramaticale alelocuţiunilor verbale romaneşti. Chişinău: CEP U.S.M., 2004. 308 p.; Ghid practic al gramaticii
limbii romane. În: Dicţionar rus-roman pentru elevi şi studenţi, Chişinău, „Vector”, 2002. 410 p.; Manuale: - Învăţăm
limba română. Curs intensiv. Elemente de gramatică,dialoguri şi câteva zâmbete” Chişinău: ,,Centrul lingvistic ABC-dava”,
1990.200 p. (coautor); - Limba franceză pentru absolvire şi admitere. Chişinău: Litera, 1998. 128 p.; - Limba engleză
pentru absolvire şi admitere. Chişinău: Litera, 1998. 136 p.; Capitole din monografii: - Conceptul orientării comunicative.
Capitolul II. Înmonografia colectivă: Predarea şi învăţarea limbii prin comunicare.Departamentul relaţii interetnice,
U.N.D.P., Chişinău, „Cartier educaţional”,2003; a pesteo sută treizeci de articole şi studii ştiinţifice în ţarăşi peste hotare.
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Scrieţi numele şi prenumele

INFORMAΤII SUPLIMENTARE
i
Proiecte

2007 – 2009 Criterii privind periodizarea limbii române - Director de proiect, Institutul de Filologie al AŞM;
2010 Factori interni şi externi în evoluţia limbii române - Director de proiect, Institutul de Filologie al AŞM;
2011-2014 Aspecte lexico-gramaticale şi socio-lingvistice în istoria limbii române - Director de proiect, Institutul de Filologie
al AŞM;
2014 -2018 Direcţii actuale în cercetarea limbii române - executant de proiect, Institutul de Filologie Română
“B.P.Hasdeu”,MECC
Rapoarte prezentate la treizeci şi şasecolocvii şi conferinţe naţionale şi internaţionale, dintre care la
douăşedinţe în plen.

Conferinţe

Colaborări internaţionale

Distincţii

Alte activităţi

2001-2003
Coautor şi profesor în cadrul proiectului P.N.U.D. „Limba – mijloc de integrare socială”
(Limba română pentru populaţia alolingvăîn Republica Moldova)
2010-2011 Proiect internaţional HOPE-87 Moldova (Austria), Suport educaţional
pentru copiii bolnavi de
cancer, Centrul educaţional al Institutului
oncologic din Moldova
2018 Proiect Centrul Educațional pentru tineri și copii cu nevoi educaționale speciale, Parohia Bisericii „Sf. Dumitru”,
Chișinău, Moldova , susținut de către Fundația „YOU”–„Educația pentru copii aflați în dificultate (Germania)”și
Ambasadorul special al UNESCO
Dr.UteOhoven. Implementat de către HOPE’87(Austria) /Speranța’87-Moldova

2007
Medalia ULIM - cu ocazia aniversării a 15 ani de la fondarea ULIM– pentru merite deosebite în
procesul didactic
2009, 2011 Diplome de merit ale Mitropoliei Chişinăului şi a întregii Moldove
„În semn de recunoştinţă arhipăstorească pentru activitatea sârguincioasă spre binele şi întru mărirea Sfintei
Biserici Ortodoxe din Moldova”
2019 - Brevet Medalia AŞM„Dimitrie Cantemir”pentru rezultate valoroase de cercetare şi de promovare
a lingvisticii româneşti. Hotărârea Prezidiului AŞM nr. 8 din 28 ianuarie 2019
2019 – Brevet nr. R 7734 Medalia ULIM, nr. 04 din 27 februarie 2019, însemnul nr. 018
2016 – până în prezent Membru al Comisiei de experți ANACEC pentru evaluarea
programelor de studiu în vederea acreditării instituției de învățământ
2018 – prezent Membru al Comisiei de experţi pentru susţinerea tezelor de doctor şi
doctor habilitat, secţia Filologie, ANACEC
2010 – pânăîn prezent Membru al Consiliului ştiinţific al Institutului de Filologie Română „B.P. Hasdeu”
2010 - pânăîn prezent
Membru al Colegiului de redacţie al revistei de profil Philologia
2000 – 2014Secretar ştiinţific al Consiliului ştiinţific de susţinere al tezelor de doctor şi doctor habilitat,
specialitatea „Limba română”, în cadrul Institutului de Filologie al AŞM
2000 – pânăîn prezent Membru al Seminarului metodologic, Institutul de Filologie Română „B.P. Hasdeu”
1997 - pânăîn prezent Membru al Seminarului metodologic, Facultatea Litere, USM
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