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Locul de muncă dorit asistent universitar 
 
 
 

 
Curriculum vitae  

Europass  

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume Arlet-Vovc Aliona 
Adresă(e) Moldova, Bălţi , str. Bulgară , Nr.33,  Ap 45. 

 

Telefon(oane) 023178450 Mobil: +37379664419 
 

E-mail(uri)    arlet..aliona@mail.ru 
 

Naţionalitate(-tăţi) moldoveancă 
 

Data naşterii    07.08.1971, Bălţi 
 

Sex feminin 

Experienţa profesională 
 

 

                                                    
Perioada 

         Funcţia sau postul 
ocupat  

                  Numele 
angajatorului 

 
 1993 – prezent 
Profesor de discipline de specialitate 
Colegiul de Industrie Uşoară, m. Bălţi;     

                                                    
Perioada 

         Funcţia sau postul 
ocupat  

                  Numele 
angajatorului 

 
 2013 – 2017 
Lector universitar (cumul extern) 
Universitatea de Stat ,,Alecu Russo,, 
 
2017 -  prezent 
Asistent universitar (cumul extern) 
Universitatea de Stat ,,Alecu Russo,, 
 

                                                    
Perioada 

         Funcţia sau postul 
ocupat  

                  Numele 
angajatorului 

 
 2015 – prezent 

 Şefa catedrei “Frizerie, cosmetică şi arte”, Colegiul de Industrie Uşoară, m.Bălţi 

 
 

                                                    
Perioada 

         Funcţia sau postul 
ocupat  

                  Numele 
angajatorului 

 
 2006 –2015 
Şefa catedrei  “Design şi frizerie”, Colegiul de Industrie Uşoară, m.Bălţi  
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Perioada 

         Funcţia sau postul 
ocupat  

                  Numele 
angajatorului 

 
 2003 –2010 
 Maistru – (cumul intern) Colegiul de Industrie Uşoară, m.Bălţi 

                                                    
Perioada 

         Funcţia sau postul 
ocupat  

                  Numele 
angajatorului 

 
 2001 –2003 

 Profesor arte plastice – (cumul extern) Liceul Teoretic „A. Puşchin”, m.Bălţi 
 

                                                    
Perioada 

         Funcţia sau postul 
ocupat  

                  Numele 
angajatorului 

 
 2001 – 2003 
Profesor arte plastice – (cumul extern) Liceul  „Petru I ”,  m.Bălţi 

 
Perioada 

         Funcţia sau postul 
ocupat  

                  Numele 
angajatorului 

 
2001-2002 
Profesor arte plastice – (cumul extern) Comunitatea Evreiască, m.Bălţi 

                                                    
Perioada 

         Funcţia sau postul 
ocupat  

                  Numele 
angajatorului 

 
 1993 – 1995 
Profesor arte plastice, pictor – (cumul extern) Gfrădiniţa nr. 19, m.Bălţi 

 
Educaţie şi formare 

  

                                                
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ /    furnizorului de 
formare 

Titlul  
Specializarea 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

 
1988-1993 
 Diplomă  

  Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” din Chişinău 
   Facultatea:  Arte plastice şi desen liniar 
 
 
  Arta plastică şi desen liniar, prelucrarea artistică a materialelor. 
 

  Universitar  

                                                
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ /    furnizorului de 
formare 

Titlul  
Specializarea 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

 
2001; 2006; 2011;  2016 
Certificat de acordare a gradului didactic II 
 Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova  
   
 

 
Discipline de specialitate, arte vizuale 
 

                                                
Perioada 

  Calificarea / diploma obţinută 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ /    furnizorului de 
formare 

Titlul  
Specializarea 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

 
2016 
Certificat  
Institutul de Formare Continuă 
   

    
   Profesor 
   Psihopedagogia, tehnici de comunicare, tehnologii didactice moderne, arta plastică 
   Formare continuă 
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Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ /    furnizorului de 
formare 

Titlul  
Specializarea 

 
Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională 

 
2010 
Certificat  
Institutul Ştiinţe ale Educaţiei 
   

    
   Profesor 
   Fundamente psihopedagogice ale realizării învăţământului  artistic, strategii de predare-învăţare, evaluarea în    
învăţământul artistic special, tehnologii informaţionale 
   Formare continuă 

                                                
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ /    furnizorului de 
formare 

Titlul  
Specializarea 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

 
2006 
Certificat  
Universitatea de Stat „Alecu Russo”, Bălţi 
   

    
   Profesor 
   Psihopedagogia artistică, teoria curriculară, didactica disciplinei, instruirea asistată de calculator 

 Formare continuă  

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ /    furnizorului de 

formare 
Titlul  

Specializarea 
Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională 

1998 
Adeverinţă 
Universitatea Tehnică „Gh. Asachi”, Iaşi, România 
 Facultatea de Textile-Pielărie, Iaşi  

    
   Profesor 
  Tricotaje – Confecţii; Design vestimentar 
   Stagiu de perfecţionare 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ /    furnizorului de 

formare 
Titlul  

Specializarea 
Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională 

   1988 
   Atestat 
   Şcoala medie ruso-moldovenească nr. 14, or.Bălţi 
 
 
 
 
   Medalie de argint 

                                                
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ /    furnizorului de 
formare 

Titlul  
Specializarea 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

 
   1987 

 Adeverinţă 
 Scoala de arte plastice pentru copii, or.Bălţi 
 
  

     
    
 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

Bun organizator, spirit competitiv, lucru în echipă, simţ al responsabilităţii faţă de ceea ce fac, sociabilă, spirit 
dinamic, aptitudini de comunicare bune, spirit creativ dezvoltat. 

Limba(i) maternă(e)   română 

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e) 

 Franceză, Rusă  
  

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs 
oral 

Exprimare scrisă 

Limba  rusă   C1 C1 C1 C1 C1 

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

sociale 

Capacitate de argumentare şi convingere, participând la dezbateri publice, mese rotunde, training-uri, 
seminare, conferinţe  pe diferite teme de interes, organizate de diverse  instituţii, adaptabilă, obiectivă,  
echilibrată, creativă, comunicativă, activă, prietenoasă, responsabilă, sociabilă 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 Fondator şi coordonator al concursului între instituţiile de învăţământ din m.Bălţi “Plastica Hârtiei” 
ediţia I – 2015; ediţia a II-a – 2016; ediţia a III-a – 2017, ediția a IV-a - 2018 

 Fondator şi coordonator al Proiectului „COPIII – adevăratul sens al viitorului” (municipal) 

  Compartimentul-fotografie, expoziţia „Numai zîmbete de copii” 

Compartimentul-grafică şi pictură, expoziţia „Arta care uneşte”, ediţia I – 2013; ediţia a II-a – 2014; 

 Organizator de expoziţii în incinta instituţiilor de învăţămînt; pinacoteca municipală „Antioh 
Cantemir”, m.Bălţi 

 Expoziţii - show  „Design vestimentar”, pinacoteca municipală „Antioh Cantemir”, m.Bălţi 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Microsoft Office ( Word, Excel, PowerPoint ) 
 Internet Explorer 

Competenţe şi aptitudini 
artistice 

Expoziţia personală ,,Rădăcini și ramuri”, „,Fraţii Arlet”, expoziţii de grup  „Pictorii Nordului Moldovei”, Pictorii m. 
Bălţi, Profesionalism, „Mărţişor”, „Constelaţia bunătăţii”, etc. pinacoteca municipală „Antioh Cantemir”, m.Bălţi 

Alte competenţe şi aptitudini  Activităţi în diverse tipuri de comisii, grupuri de lucru: 
- Membru al consiliului administrativ al Colegiului de Industrie Ușoară, m.Bălți 

- Membru al consiliului metodic al colegiului 

- Membru al comisiei de evaluare internă a calităţii activităţii instituţiei 

- Membru al comisiei responsabilă de elaborarea Dosarului Informaţional/Catalogul cursurilor 

- Membru al grupului de lucru pentru elaborarea planurilor de învăţămînt pentru anul I de studii la toate 
specialităţile şi coordonarea lor cu agenţii economici 

- Membru al comisiei de verificare a numărului de candidaţi şi a rezultatelor şcolare întroduse în SAPT 

- Membru al comisiei de atestare pentru confirmarea/conferirea gradelor didactice a colegiului 

- Membru al comisiei de examinare şi de calificare (proiect de diplomă) 

  Activităţi de mentorat: mentor formator, mentor la stagiile de practică, coordonarea 
catedrelor de specialitate: 

- Formator instituţional la seminarul republican instructiv-metodic cu tema: „Competenţe antreprenoriale în 
formarea profesională” 

- Şef  catedră 

- Mentor al cadrelor didactice tinere 

 Participarea la proiecte naţionale (internaţionale) educaţionale: 

- Concursul Internaţional „Gestionarea corectă a deşeurilor şi promovarea turismului durabil”, secţiunea-
Exemple de bună practică, ediţia a VI-a, 2015 Călăraşi-România 

- Concursul Internaţional „Structură şi culoare” ediţia a XIII-a, Iaşi, 2017, România 

- Simpozionul Internaţional  „CREATIVITATE  TEHNOLOGIE MARKETING” ediţia a III-a, Universitatea    
Tehnică a Moldovei, Chişinău 

- Curs instructiv „Planificarea Carierii şi Iniţierea Afacerii” în cadrul Proiectului „Un pas spre viitor” cu suportul 
şi susţinerea financiară a Fondului Ucrainean pentru Femei (UWF) 

- Festivalul Republican de creaţie artistică (ediţia a IV-a)  „FLOAREA OMENIRII” 

Informaţii suplimentare - Lucru în echipă - implicare în diverse proiecte municipale, republicane, internaţionale şi la 
locul de muncă. 

- Autor curricula: “Coloristica”, “Desen de specialitate”, “Istoria coafurii şi costumului”, “Noţiuni 
de culoare”,  “Stiluri şi imagini vestimentare”, “Desen artistic”, “Batic şi tapiserie”, “Bazele 
compoziţiei”, “Arhitectonica”,  “Design textil”, „Pictura”, „Proiectarea artistică a 
vestimentaţiei”, etc. 

- Publicaţii, Universitatea de Stat ,,Alecu Russo”, m.Bălţi 
- Recenzent -  „Din istoria costumului” autor Viorica Ciobanu-Ţurcanu 

 


