
 

  

Curriculum Vitae 
Europass 

 
 
 

  
Informaţii personale 

 

Nume/ Prenume                       Manoli Ion 
 

    

E-mail      ion.manolil@ulim.md 
 

Naţionalitate Română 

Data naşterii 22.06.1942 

Sex Masculin 

 

               Locul de muncă vizat            ULIM                   

                  Domeniul ocupaţional        p r o f e s o r  u n i v e r s i t a r   
 

Experienţa profesională 

 
Perioada Din aprilie 2006 până în prezent 

Funcţia sau postul ocupat profesor universitar 

Principalele activităţi şi responsabilităţi    predare cursuri circumscrise domeniului filologic                      
                                     şi jurnalistic   

Numele şi adresa angajatorului ULIM, str. Vlaicu Pârcălab, 52, bir. 228 

Tel.: (37322) 220029 - Fax (37322) 220028 - Website: http:/ www.ulim.md 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetări de fenomenologie filologică şi interculturală 
 

 
 

Educaţie şi formare 

Perioada 1961 - 1968 

Calificarea/ Diploma obţinută filolog 
profil: Limbi şi literaturi romanice; 

        specializare: Filologie franceză 
Discipline principale 

studiate/competenţe profesionale 
dobândite 

- Stilistică 

- Hermeneutică 

- Literatură comparată 

- Teoria literaturii 
- Semiotică 
- Filosofie 
- Logică 
- Exegeze critice 
- Poetică 
- Glotodidactică 
- Geografie lingvistică 

http://http/%20www.


Înţelegere Vorbire Scriere 

Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

C1 Utilizator 

experimentat 
B2 Utilizator 

independent 
A2 Utilizator 

e x p e r i

m e n t a t  

B1 Utilizator 

independent 
B2 Utilizator 

independent 

C2 Utilizator 

experimentat 
C2 Utilizator experimentat C1 Utilizator elementar C1 Utilizator elementar C1 Utilizator elementar 

 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/ furnizorului de formare 

 

Universitatea de Limbi Străine, Moscova  –  

Institutul de Lingvistică a AŞ a Risiei 

Perioada 1980-1987 
 

 
Calificarea/ Diploma obţinută Diploma de doctor în filologie 

 

 

Discipline principale 
studiate/competenţe profesionale 

dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/ furnizorului de formare 

 

Limbi străine cunoscute 

Autoevaluare 

Nivel european (*) 

Lingvistica generală. Lingvistică germanică 

Lingvistică comparată. Sociolingvistică 
 

 
 

Institutul de Lingvistică, Moscova 

 

Limba rusă   

 

Limba franceză 
 
 

 
(*)Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine 

 

 

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă: am experienţa muncii în echipă încă din facultate, când am participat la activităţile 

presupuse de proiectele practice şi de cercetare derulate în cadrul facultăţii; am făcut parte din echipa 
de gimnastică a facultăţii; am continuat să consolidez această experienţă ca angajat în postul de 
p r o f e s o r  u n i v e r s i t a r  ş i  c e r c e t ă t o r  ş t i i n ţ i f i c . Am fost decan de facultate timp de 
30 de ani. 

 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Experienţă bună a managementului de proiect şi al echipei. 

În prezent sunt responsabilul unei echipe compuse din  oameni care se ocupă de lingvistică 

romanică şi comparată, de stilistică şi lexicografie  
Am experienţă în logistică ca urmare a formării profesionale dobândite la locul de muncă. 

 

Competenţe şi aptitudini  Traducere simultană, traducere scris/oral din română, franceză, spaniolă şi rusă. 
 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Stăpânire elementară a programelor de calculator



Competenţe şi aptitudini artistice Pasionat de muzica clasică, cultul cărţilor vechi şi a antologiilor poetice universale  

 
Alte competenţe şi aptitudini Hobby gimnastică 

 
 

Informaţii suplimentare Referinţele pot fi furnizate la cerere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


