
Informații personale:              Nume / Prenume AXENTII Victor 

             Republica Moldova, or. Cahul, str. Costache Negruzzi 123/25 

                                                 Telefon: mobil: 079718664 

                                                  E-mail: axen55@mail.ru   

                                   Sex:    bărbătesc│Data nașterii│25/05/1955│Naţionalitatea moldovean 

   Experiență profesională:  

Competenţe profesionale:       -  Limba română: 

                                                        Morfologie,  

                                                        Lingvistică generală 

                                                        Sintaxă 

                                                        Lexicologie   

                                                        Stilistică  

                                                        Didactica limbii române 

  

  

2014- prezent            Conferențiar universitar 

  Universitatea de Stat ”B. P. Hasdeu” din Cahul 

   

               2002- 2014   Decan facultatea de Filologie și Istorie 

  Universitatea de Stat ”B. P. Hasdeu” din Cahul 

                1999 – 2002  Prorector studii la  

Universitatea Real-Umanistică din Cahul  

1992– 1999  Profesor la   Pedagogică din Cahul 

   

                  1991- 1992  Director adjunct al  

Centrului orăşenesc de studiere a limbilor  din or. Cahul 

   

                    1979- 1991 

 

   Educaţie şi formare:   

 

 

 

 

 

 

 Competenţe generale:                               

 Director al Școlii medii din s. Badicul Moldovenesc, r-nul Cahul 

 

- Diplomă de doctor în Filologie/Universitatea de Stat din Chișinău, 

2002; 

- Atestat de conferențiar universitar (docent) în Filologie/ Consiliul 

Național Pentru Acreditare și Atestare, Republica Moldova, Chișinău, 

2004 

-   Diplomă de studii superioare:Calificarea: profesor de limbă și 

literatură română /  Universitatea de Stat din Moldova, 1977 

    

Limba  și literatura română, limba rusă, limba franceză, matematică, fizică, 

istorie, geografie,  muzică etc. 

 

mailto:axen55@mail.ru


Competenţe personale:                 

 
Limba maternă                               Română 

 

Limbi străine 

 cunoscute: 

 ÎNŢELEGERE VORBIRE SCRIERE 

 Ascultare Citire 

Participare 

la 

conversaţi

e 

Discurs 

oral 

Exprimare 

scrisă 

Limba 

rusă 
C 2 C2 C2 C2 C2 

Limba 

franceză 

B2 B2 B2 B2 B2 

Limba 

engleză 

A2 B1 B1 B1 B1 

 

Competenţe de comunicare:  - câteva aspecte care mă caracterizează sunt comunicativitatea, spiritul        

analitic,  abilităţi de comunicare dobândite în urma experienţei ca                          

manager  în universitate, în calitate de cadru didactic;                                            

                                                 - abilităţi de interacţiune cu elevii, studenții, masteranzii, profesorii   

dobândite prin activitatea didactică desfășurată pe parcursul anilor. 

    Competenţe  

organizaţionale/manageriale:  - trăsături –  punctualitatea, onestitatea, perseverenţa;  manifest spirit  

obiectiv, dobândit în  activitatea  didactică și  cea de manager. 

                                               - competenţe organizaţionale dobândite în calitate de decan, prorector activitate  

didactică,   director de instituție de învățământ  general  privind                                  
organizarea şi coordonarea, în calitate de decan şi  de şef de    catedră a 

acreditării specialităţilor: Limba şi literatura română; Limba şi literatura 

română şi franceză; Limba şi literatura română şi engleză; Limba şi 

literatura engleză şi franceză;Limba şi literatura franceză şi engleză; 

Istorie – a. 2006; 

                                                   - elaborarea programelor de studii pentru masterat: 1. Lingvistică,     

literatură şi deontologie; 2.Istorie: studii est-europene; 

Competenţe dobândite -            

   la locul de muncă:             -     o bună cunoaştere a procesului de evaluare a tezelor de masterat și de 

licență, membru al Comisiei de licență; 

- în calitate de metodist pentru instruirea și organizarea activității practicii 

pedagogice și de licență a studenților și masteranzilor; 

- expert de evaluare a  activității științifice  în cadrul universității (în calitate 

de membru al Senatului universității, membru al Comisiei metodico-

ştiinţifică, membru al colectivului de redacţie al  Buletinului ştiinţific – 

responsabil de activitatea științifică); 

Competenţe informatice:   -  o bună stăpânire a pachetului Office (procesor de text, calcul tabelar,      

software pentru prezentări) 

- o bună stăpânire a programelor: Word, PowerPoint etc. 

- bun nivel de navigare pe internet; 

- abilităţi de lucru cu aparatură diversificată. 



Alte competenţe:                 -      lectură, șah, înot etc. 

- promotor  al valorilor naționale în calitate de membru al asociațiunii 

cultural - științifice ASTRA  

Distincții                               -     medalia Meritul Civic (brevet nr.05635, Decretul Președintelui                                   

Republicii      Moldova nr.1181-VII,  din 10 iunie 2014) 

- Diploma cum laude a Senatului Universității de Stat„ B. P. Hasdeu” din 

Cahul 

Informații suplimentare:  -   publicații: articole ştiinţifice – 52; monografii – 1; suporturi de curs - 

2, manuale – 5;  ghiduri metodice – 2; 

                                              conferințe:  participări cu comunicări la (selectiv):   

                                                    Simpozionul Internaţional „Românii din afara graniţelor Ţării: 

România - Moldova -              Ucraina. Împreună spre Europa”, Iaşi- 

Cahul-Odesa, 12-14 noiembrie, 2011. 

                                                     Simpozionul Internaţional cu genericul: „Românii din afara 

graniţelor ţării. Iaşi-Cernăuţi- Herţa-Edineţ-Soroca: legături istorice”, 

ediţia a XIV-a, România,07-11 noiembrie 2012. 

                                                     Congresul Spiritualităţii Româneşti, Ediţia a XVI-a, Alba Iulia, 28 

noiembrie - 2 decembrie 2012. 

                                                     Seminar de instruire Predarea limbii române ca limbă strină, 

organizat de înaltul Comisar al Naţiunilor Unite pentru 

Refugiaţi(UNHCR), Chişinău, 25-26 aprilie. 

                                                Conferinţele finale a proiectului TEMPUS HESDeSPI Higher Education 

System Development for Social Partnership Improvement and 

Humanity Sciences Competitiveness, Chişinău, Kyev, 5-6 iunie, 2013, 

Yerevan, 27-28 iunie, 2013. 

                                               seminarul științific psiho – pedagogic internațional  cu                          

genericul ,,Educaţia secolului XXI: schimbări în contextul dezvoltării 

societăţii informaţionale”, ediţia a IV-a, Ucraina, regiunea Odesa, 

Iliciovsic, 07-14 iulie, 2013;  

                                         proiecte: Coordonator local al proiectului TEMPUS       HESDeSPI 

Higher  Education System Development for Social Partnership 

Improvment and Humanity Sciences Competitiveness  (Modernizarea 

sistemului de învăţământ superior pentru dezvoltarea parteneriatului 

social şi creşterea competitivităţii ştiinţelor umaniste) – a. 2008-2013. 

Participări marcante - Simpozionul internațional „Literatura și 

celelalte arte” Ed. A III-a, 9-10 inie,2016, Iași. 

    Sesiunea Științifică Internațională „Dialogul culturilor-între 

tradiție și modernitate”, Ed. a XVIII-a Alba Iulia, Universitatea„ 

1 Decembrie 1918”, 11 iunie 2016  


