
  
 

  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume Pintilii Alina 

    
  

  

 
 
 
 
 
 
 

 

  

Experienţa profesională 
 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

        Activităţi şi responsabilităţi principale 

Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 

 
 
Din septembrie 2019 până în prezent 

dr., conferențiar universitar interimar 

Predare, cercetare, îndrumare științifică 

Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul, Piaţa Independenţei 1, or. Cahul, 3901 MDA. 

Învăţământ superior 

 
  

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

        Activităţi şi responsabilităţi principale 

Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 

 

Perioada 

Din septembrie 2018 până în august 2019 

dr., lector universitar 

Predare, cercetare, îndrumare științifică 

Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul, Piaţa Independenţei 1, or. Cahul, 3901 MDA. 

Învăţământ superior 

 

 

Din septembrie 2011 până în ianuarie 2017 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Petrecerea seminariilor şi prelegerilor conform normei didactice la cursurile Istoria Literaturii 
Americane și Gramatica teoretică (anii III și IV) şi la cursurile practice de limbă engleză (anii I-III). 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul, Piaţa Independenţei 1, or. Cahul, 3901 MDA. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 

 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 

Numele şi adresa angajatorului 

Învăţământ superior 

 

 
Din septembrie 2011 până în ianuarie 2013 

   Laborant (Manager al Centrului de Resurse Engleze) 

   Responsabilă de desfăşurarea activităţii Centrului de Resurse Engleze 

   Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul, Piaţa Independenţei 1, or. Cahul, 3901 MDA. 

 
  



  
 

Educaţie şi formare 
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

Specializarea 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 

 

Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

Specializarea 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 

 

 

Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

Specializarea 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 

  

2013-2018 

Doctor în filologie 

Filologie engleză și americană 

Literatură engleză (Family as Social Construct in the Victorian Novel, coordonator: Prof. univ. dr. 

Michaela Praisler), Limba engleză în scop științific, Modalităţi de elaborare a unei lucrări de cercetare 

ştiinţifică – repere teoretice şi metodologice, Metodologia cercetării ştiinţifice umaniste. 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Școala Doctorală de Științe Socio-Umane, Facultatea de 

Litere 

 

2011 -2013 

Master în domeniul Ingineria produselor alimentare 

Controlul, expertizarea și siguranța alimentelor  

Autentificarea și expertizarea produselor alimentare, Merceologia produselor alimentare, Siguranța 

alimentelor în procesarea minimă, Evaluarea caracteristicilor senzoriale ale produselor alimentare 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați – Facultatea Transfrontalieră de Științe Umaniste, Economice 

și Inginerești 

 

 

2011 - 2013 

Master în Ştiinţe umanistice 

Lingvistică. Literatură. Deontologie 

Curente şi doctrine literare, limba română în evoluţie, Teoria textului, Discursul liric, epic şi dramatic, 

Metodologia cercetării lingvistice, Deontologia didactică 

Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul – Facultatea de Filologie şi Istorie 
 

 
 
 
 
 
 

 

Perioada 2007 - 2011 

Calificarea / diploma obţinută 

Specializarea 

Licenţiat în ştiinţe ale educaţiei 

Limba şi literatura engleză şi franceză 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Literatura engleză, Literatura franceză, Curs practic al limbii engleze, Curs practic al limbii franceze, 
Lexicologia limbii engleze, Metodologia limbii engleze, Metodologia limbii franceze etc. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul – Facultatea de Filologie şi Istorie 
 
 

  
 
 
 

 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Limba română 
  

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  C2 
Utilizator 

 experimentat 
C2 

Utilizator 
 experimentat 

C1 
Utilizator 

 experimentat 
C2 

Utilizator 
 experimentat 

C2 
Utilizator 

 experimentat 

Limba franceză  C1 
Utilizator 

 experimentat 
C1 

Utilizator 
 experimentat 

B2 
Utilizator 

independent 
C1 

Utilizator 
 experimentat 

C1 
Utilizator 

 experimentat 

Limba rusă  
C2 

Utilizator 
 experimentat 

C2 
Utilizator 

 experimentat 
C1 

Utilizator 
 experimentat 

C2 
Utilizator 

 experimentat 
C1 

Utilizator 
 experimentat 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro


  
 

 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

 
Utilizator experimentat programe Microsoft Office; utilizator independent editare foto și video, realizare 
și editare pagini de tip blog, folosirea instrumentelor de predare, comunicare și colaborare în mediul 
online. 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Pictură – aptitudine obţinută la Şcoala de Arte Plastice pentru Copii din or. Cahul 
  

Alte competenţe şi aptitudini Hobby: lucruri handmade (confecţionate de mână), bucătăria vegană 
  

Permis de conducere Categoria B 
  

  

 


