
 
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Pomelnicova Ana 

Adresă Bd. Eminescu, 7/81, Bălți, Moldova 

Telefoane 0231 46657 Mobil: 069416047 

E-mail apomelnicova@mail.ru 
  

Naţionalitate rusoaică 
  

Data naşterii 12/07/1959 
  

Sex Feminin 
  

Locul de muncă vizat / Domeniul 
ocupaţional 

dr., conf.univ. la Catedra de filologie engleză și germană, Facultatea de Litere 

  

Experienţa profesională  
 

 

Perioada 1982 – 1996 

Funcţia sau postul ocupat Lector, lector superior 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predarea limbii germane cu specializarea în stilistică, gramatica teoretică, istoria 
limbii, fonologia limbii germane 

Numele şi adresa angajatorului    Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,  str. Pușkin, 38, Bălți,  Republica  
   Moldova 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Catedra de  filologie germană, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine 

 
Perioada 

 
1996 - 1997 

Funcţia sau postul ocupat Conf.univ., şefa Catedrei de  filologie  germană 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea  activităţilor didactice,  predarea limbii germane cu specializarea în 
stilistică, gramatica teoretică, istoria limbii germane  

Numele şi adresa angajatorului    Universitatea Liberă Internaţională a Moldovei, str. Vlaicu Pârcalab, 52, Chişinău,  
    Republica  Moldova 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
  Catedra de filologie germană, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine  

 
Perioada 

 
1997-2011  

Funcţia sau postul ocupat conf., şefa Catedrei de  filologie  germană 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activităţilor didactice,  predarea limbii germane cu specializarea în 
stilistică, gramatica teoretică, istoria limbii, fonologia limbii germane 

Numele şi adresa angajatorului  Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, str. Pușkin, 38, Bălți, Republica 
Moldova 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate   Catedra de  filologie  germană, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine 

 



Perioada 2011-2013  

Funcţia sau postul ocupat dr., conf.univ. 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predarea limbii germane cu specializarea în stilistică, gramatica teoretică, istoria 
limbii, fonologia limbii germane 

Numele şi adresa angajatorului  Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, str. Pușkin, 38, Bălți, Republica 
Moldova 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Catedra de  filologie  germană, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine 

 
Perioada 

 

2013 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat dr., conf.univ. 

Activităţi şi responsabilităţi principale    Predarea limbii germane cu specializarea în stilistică, gramatica teoretică, istoria  
   limbii, fonologia limbii germane 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,  str. Pușkin, 38, Bălți, Republica 
Moldova 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate   Catedra de filologie engleză și germană, Facultatea de Litere 

  

 
Perioada 

 

2016 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat dr., conf.univ. 

Activităţi şi responsabilităţi principale    Director Centrului de limbi, traducere şi consultanţă 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,  str. Pușkin, 38, Bălți, Republica 
Moldova 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate   Facultatea de Litere 

  

Perioada 

 
 dreptul legal de a conduce doctorat 

 

 
 
 

Educaţie şi formare 

   25.02.2016  

 
  Nr. certificatului CNAA    2358  
  Specialitatea ştiinţifică     621.03 
  
 
 

 

  

Stagii internaţionale 
Perioada 

 
1987 – 1992 

Calificarea / diploma obţinută dr. în filologie, specializarea Limbi germanice (Limba germană) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Titlul tezei  de doctorat: Способы введения прямой речи в современном 
немецком языке 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Doctorat: Universitatea Lingvistica de Stat din Moscova, Rusia (МГПИИЯ им. 
Мориса Тореза), Москва, ул.Остоженка, 38, Россия 

 
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
Tip formare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
Tip formare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

 
25/07/1993-14/08/1993 
Certificat de participare la seminar 
Seminar 
Vermittlung landeskundlicher und didaktisch-methodischer Kenntnisse 
Goethe-Institut, München, Germania 
 
15/06/1998-03/07/1998 
Certificat de participare la seminar 
curs de perfecţionare pentru profesori de Limbă germană din Moldova şi România 
Volkshochschule, Schwäbisch Gmünd, Germania 
 



Perioada  
Calificarea / diploma obţinută 

27/06/2008 – 29/06/2008 
Certificat de participare la seminar 

Tip formare Seminar Deutsch als Fachsprache 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Goethe-Institut, Bucureşti, România 

 
Perioada  

Calificarea / diploma obţinută  
Tip formare  

competenţe profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
 

Perioada  

 
20/07/2009 – 02/08/2009 
Certificat de participare la seminar 
2 Seminare 
„Bewerben im Ausland I und II”, „Fit für Praktikum und Beruf” 
Technische Universität Dresden, Germania 
 
 
22/07/2010 – 01/08/2010 

Calificarea / diploma obţinută  
competenţe profesionale dobândite  

 
Tip formare 

Certificat de participare la seminar  
„Die Macht des geschriebenen Wortes – Literatur und Presse  
in der Auseinandersetzung  mit der Diktatur” 
Seminar 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Politische Bildungsstätte Helmstedt, Germania 
 

  

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută  

Tip formare 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

17/01/2011 – 06/02/2011 
Certificat de participare la seminar  
Stagiu ştiinţific 

  Tema investigatiei stiintifice «Теория фонетического строя современного 
   немецкого языка (в сопоставлении с румынским языком).  
  (Экспериментально-фонетическое исследование)» 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Lingvistică de Stat „Maurice Thorez” din Moscova, Rusia 

 
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută  
Tip formare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 
Stagii naţionale 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută  

Tip formare 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

 
13.07-17.07.2015 
Certificat de participare la seminar  
Sommerkademie in Varna, Bulgaria 

Sektion: Primarbereich 
 
Goethe-Institut Bukarest und Sofia 
 
 

 
 6/10/2003-17/10/2003 

Certificat de participare la seminar  
Seminar  
„Didaktik und Methodik im modernen Fremdsprachenunterricht” 
curs de perfecţionare pentru profesori de Limbă germană, Balţi 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 
Perioada  

Calificarea / diploma obţinută  
Tip formare 

Goethe-Institut, München 
 
 
02/03/2011 –04/03/2011 
Certificat de participare la seminar  
Seminar Österreichtage 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

curs de perfecţionare pentru profesori de limbă germană, Chişinău, ULIM. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 
Perioada 

OEAD, Austria 
 
 
04/03/2013 –06/03/2013 

Tip formare Seminar Österreichtage 



Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

curs de perfecţionare pentru profesori de limbă germană, Chişinău, USM. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 
 

OEAD, Austria 
 
 
 

Perioada  
Calificarea / diploma obţinută 

Tip formare 

29/11/2013 – 02/12/2013 
Certificat de participare la seminar 
seminar 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
Tip formare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
Tip formare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 
Perioada  

Calificarea / diploma obţinută 
Tip formare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 
Perioada  

Calificarea / diploma obţinută 
Tip formare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 
Perioada  

Calificarea / diploma obţinută 
Tip formare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 
Perioada  

Calificarea / diploma obţinută 
Tip formare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

Seminar zum Thema „Einsatz von aktuellen DaF-Lehrwerken”  
DAAD, Bucureşti-Chişinău 
 
 
 
05/10/2013-06/10/2013 
Certificat de participare la seminar 
seminar 

  „Kommunikative Grammatik im Deutschunterricht” mit Schwerpunkt „Grammatik  
 durch Spiele” (Chişinău) 
Goethe-Institut, DAAD Bucuresti, Romania 
 
 
30.11.2013 
Certificat de participare la seminar 
Seminar  
Fortbildungskurs für Deutschlehrer 
 
OEAD, USM, Chişinău  
 
 
03/03/2014 – 08/03/2014 
Certificat de participare la seminar 

  Seminar Österreichtage  
  curs de perfecţionare pentru profesori de Limbă germană,Chişinău, USM 
 

OEAD, USM, Chişinău  
 
 
06.03.2015  
Certificat de participare la seminar 
Seminar 
Erfindenker-Lehrerfortbildung „Mit Musik geht alles Leichter“ 
 
Goethe Institut  Bukarest (Balti) 
 
 
27.03.2015  
Certificat de participare la seminar 
Seminar 
"Grundlegende Modelle der Textlinguistik",  
 
 Universität Paderborn ,Germania (UPS "Ion Creanga”, Chişinău) 
 
 
29.05.2015  
Certificat de participare la seminar 
Seminar  
"Grundprobleme des wissenschaftlichen Schreiben", 
 
Universität Paderborn ,Germania (UPS "Ion Creanga”, Chişinău) 
 



Perioada  
Calificarea / diploma obţinută 

Tip formare 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
 

Perioada  
Tip formare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 
 
 

Perioada  
Tip formare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

30.- 31.05. 2015 
Certificat de participare la seminar 
Seminar 

  „Lernen orientiert an Kompetenzen / Grammatik und Wortschatz spielerisch vermittelt“ 
 
Goethe-Institut Bukarest, Zentralstelle für das Auslandsschulwesen, Chişinău 
(Chişinău) 
 
16.10.2015 
 Certificat de participare la seminar 

    Workshop  
  „Digitale Ressoursen in der Germanistik“ 

 
Prof. Dr. Britt-Marie Schuster, Universität Paderborn  
Catedra de filologie germana, UPS „I.Creanga“,Chişinău 
 
 
30-31.10.2015 

   Jahrestagung 
„Neue Wege, neue Perspektiven im DaF-Unterricht“,  

   Deutschlehrerverband in der RM in Kooperation mit dem Goethe Institut Bukarest 

(Chişinău) 

 

 
Aptitudini şi competenţe 
personale 

  

Limba maternă rusă 

Limba străină cunoscută germană şi engleză 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Germană  
C2 C2 C2 C2 C2 

Engleză  
A2 A2 A2 A1 A1 

Romană  
B2 B2 B2 B1 B1 

  

Competenţe şi abilităţi sociale  Abilități de comunicare și lucru în echipă; 

 spirit de colaborare incluzând solicitudine; 

 capacitate de asimilare de informații noi și abilități; 

 răbdare, calm, amabilitate, politeţe;  

 tact pedagogic; 

 flexibilitate şi empatie ;  

 iniţiativă şi creativitate. 

 adaptabilitate 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 Capacitate de analiză şi sinteză 

 Capacități decizionale 

 Abilități de leadership  

 coordonare şi îndrumare;  

 consiliere în educaţia formală a adulţilor, 

 bun organizator (fondator si conducator de Centrul de Germanistica „Astrum 
Nord“, Centrul Metodic de limba germana) 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

 Cunoștințe MS Office (Word, Excel, PowerPoint)  

 Utilizare PC, Laptop.  



Alte competenţe şi aptitudini  Precizie, atenţie la detalii, responsabilitate, seriozitate, o capacitate bună de 
analiză şi sinteză, gândire strategică, o capacitate bună de a realiza planuri. 

Hobby(uri) 
 
Permis de conducere 

 Pasiune pentru autovehicule, computere, fotografie 
 

      Categoria B, an. 2006 

Informaţii suplimentare 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicatiile 

   Activitate știinţifică 
    2006 Membru al Consiliului Ştiintific la o teză de doctor, USM, Chişinău  
    2008 Referent oficial la o teza de doctor, USM, Chişinău 
    2010 Membru al comitetului ştiinţific al colegiului de redacţie al revistei  
   „Glotodidactica”, revistă semestrială de didactică a limbilor, literaturilor şi culturilor  
   (ISSN 1857-0763) 
    2011 Referent oficial la o teza de doctor, USM, Chişinău  
    2015 Referent oficial la o teza de doctor, USM, Chişinău 

      2017 Membru al comitetului ştiinţific al colegiului de redacţie al revistei Вестник  
       ПГУ, seria „Гуманитарные науки» (ISSN 1857-1158) 

 
    72  articole ştiinţifice publicate 

 

 


