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EXPERIENŢA
PROFESIONALĂ:
a) funcţii administrative
28.12.2016 – până în prezent
Manager al Memorialului Ipotești
Memorialul Ipotești - Centrul Național de Studii Mihai Eminescu
Responsabilități: asigurarea conducerii şi a bunei administrări a activităţii
instituţiei; elaborarea şi propunerea spre aprobare autorităţii proiectul de buget al
instituţiei şi statul de funcţii al instituţiei; reprezintarea instituţiei în raporturile cu
terţii; încheierea actelor juridice în numele şi pe seama instituţiei; răpnderea pentru
angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor, în limita creditelor de angajament
şi creditelor bugetare repartizate şi aprobate, de realizarea veniturilor şi de
integritatea bunurilor încredinţate instituţiei pe care o conduce; dispnerea efectuării
evaluărilor anuale ale performanţelor salariaţilor, în condiţiile legii; păstrarea
confidenţialității asupra datelor şi informaţiilor referitoare la activitatea instituţiei,
care au un astfel de caracter sau care sunt stabilite ca având un astfel de caracter de
către lege etc.
3.02.2014 – 24.12.2016
Decan al Facultății de Litere
Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din Bălți
Responsabilități: administrarea activităţilor Facultăţii; activități în numele Facultăţii,
reprezentînd-o atît în cadrul instituţiei, cît şi în relaţiile cu
alte persoane juridice şi fizice; subordonare nemijlocită rectorului instituţiei de învăţămînt
şi/sau, prin delegare, prorectorilor în domenii de activitate; conducerea şedinţelor
Consiliului Facultăţii, Biroului Consiliului Facultăţii şi asigurarea executării hotărîrilor
adoptate; organizarea, coordonarea şi supravegherea realizării procesului de studii şi de
cercetare ştiinţifică în cadrul Facultăţii; aprobarea planurilor individuale de lucru ale
conducătorilor subdiviziunilor facultăţii; dirijarea şi controlul dinamicii contingentului de
studenţi în cadrul Facultăţii; supravegherea activităţilor de acordare a burselor pentru
studenţi şi de repartizare a locurilor în căminele studenţeşti; responsabilități de plasare în
cîmpul muncii a tinerilor specialişti, absolvenţi ai Facultăţii; determinarea şi repartizarea
atribuţiilor între prodecani; prezentarea Consiliului Facultăţii şi Senatului instituţiei de
învăţămînt raportul cu privire la activitatea didactico-ştiinţifică şi educaţională a Facultăţii;
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28/08/2010 – 3.02.2014
Șefă a Catedrei de limba română
Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din Bălți
▪ Responsabilități: acțiuni în numele Catedrei, reprezentând-o atât în cadrul facultăţii,
instituţiei de învățământ superior, cât şi în relaţiile cu alte persoane juridice şi fizice;.
administrarea activităţilor Catedrei; organizarea şi conducerea şedinţelor lunare ale
Catedrei, asigurând îndeplinirea hotărârilor adoptate; repartizarea funcţiilor între
colaboratorii Catedrei şi verificarea îndeplinirii lor; participarea la elaborarea planurilor de
învățământ; elaborarea la începutul fiecărui an de studii a planul ui de lucru al Catedrei şi
îl prezintă spre aprobare Consiliului Facultăţii; calcularea şi distribuirea volumului anual
de lucru între membrii Catedrei, ținând cont de normele didactice stabilite pentru diferite
categorii de cadre didactice; aprobarea planurilor individuale de lucru ale colaboratorilor
catedrei; vizarea programelor analitice la disciplinele catedrei; organizarea, coordonarea
şi realizarea controlului desfăşurării procesului de studii și de cercetare științifică la
disciplinele catedrei, în conformitate cu planurile de învățământ; organizarea pregătirii
cadrelor ştiinţifice, examinarea tezelor de doctorat prezentate către susţinere de membrii
catedrei, precum şi lucrările competitorilor din alte instituţii de învățământ superior;
supravegherea elaborării/realizării planului de investigaţii ştiinţifice;
asigurarea
desfăşurării concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante în statele catedrei
etc.
24/08/2008 - 28/08/2009
Prodecan al Facultății de Filologie
Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din Bălți
Responsabilități: coordonarea activității secretariatului facultăţii; pregătirea
şedinţelor Consiliului facultăţii; coordonarea organizării concursurilor de ocupare a
posturilor didactice şi administrative din facultate şi verifică întocmirea dosarelor
pentru aceste posturi; coordonarea activității de cercetare ştiinţifică a facultăţii;
coordonarea activităţilor legate de planurile de învăţământ, state de funcţii şi
programe analitice; suplinirea decanului în raporturile cu universitatea şi cu alte
instituţii etc.
b) funcţii ştiinţifico-didactice
2005 – până prezent
Conferențiar universitar
Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din Bălți
Responsabilități: activități de predare în domeniile: Limba română contemporană,
Lingvistica textului, Teorii lingvistice modern; activități de cercetare în domeniul
lingvisticii textului, lexicologiei, formării cuvintelor. Coordonarea activității de
cercetare la nivel de licență, master și doctorat.
28.08.2009 – 28.08.2010
Profesor invitat
Universitatea Lingvistică de Stat din Moscova, Federația Rusă
Responsabilități: activități de predare în domeniile: Limba română contemporană,
Comunicare profesională

2003-2005
Lector superior
Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din Bălți
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Responsabilități: activități de predare în domeniile: Limba română contemporană,
Lingvistica textului, activități de cercetare în domeniul lingvisticii textului,
lexicologiei, formării cuvintelor. Coordonarea activității de cercetare la nivel de
licență, master.
1993-2003
Asistent universitar
Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din Bălți
Responsabilități: activități de predare în domeniile: Limba română contemporană,
Lingvistica textului, activități de cercetare în domeniul lingvisticii textului,
lexicologiei, formării cuvintelor. Coordonarea activității de cercetare la nivel de
licență.

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
27.08-07.09.2018; 12.11-16.11.2018
Manager Cultural, modulul I și modulul II
Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală, România
1-30 aprilie, 2015
Bursă de mobilitate în cadrul programului Erasmus IANUS II – staff academic,
Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Octombrie, 2013
Trening de formare
Universitatea Politehnică din Braganca, Portugalia
Iunie, 2013
Conferința de totalizare, 159338-TEMPUS-1-2009-1-LV-TEMPUS-SMHES Higher
Education System Development for Social Partnership Improvement and Humanity
Sciences Competitiveness
Academia de Arte Fine, Erevan, Armenia
Mai, 2013
Conferința de totalizare, 159338-TEMPUS-1-2009-1-LV-TEMPUS-SMHES Higher
Education System Development for Social Partnership Improvement and Humanity
Sciences Competitiveness
Universitatea de Stat din Suhumi, Georgia
Ianuarie, 2012
Ședință de generalizare, 159338-TEMPUS-1-2009-1-LV-TEMPUS-SMHES Higher
Education System Development for Social Partnership Improvement and Humanity
Sciences Competitiveness
Universitatea din Bologna, Italia
1.10.2012 – 1.04.2013
Bursă de mobilitate în cadrul programului Erasmus EMERGE – studii postdoctorale
Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași
2-14.05.2011
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Cursuri de formare pentru ocupația de moderator în crearea standardelor
ocupaționale
ISMA Graduate School
27-28 octombrie 2011
Workchop Terminologie plurilingvă în contextul dialogului intercultural european,
Ediţia I
Universitatea ”Petru Maior”, Tîrgu-Mureș, România
Septembrie, 2010
Formare în cadrul proiectului159338-TEMPUS-1-2009-1-LV-TEMPUS-SMHES Higher
Education System Development for Social Partnership Improvement and Humanity
Sciences Competitiveness
Universitatea din Minho, Braga, Portugalia
2009
Cursuri de formare pentru ocupația de formator
Asociația pentru Integrare și Dezvoltare Comunitară INDECO, Iași, România
2008
Cursuri pentru profesorii ce predau în afara hotarelor țării
Institutul Cultural Român
2007
Titlul de conferențiar universitar (docent) în Limba română, acordat de Consiliul
Național pentru Acreditare și Atestare (5 decembrie 2007)
2003
Cursuri de formare Dezvoltarea gândirii critice
Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din Bălți
1993-2002
Studii de doctorat. Titlul de doctor în filologie, în baza hotărîrii Consiliului
Științific Specializat DH 10.93.41de pe lîngă Institutul de Filologie al Academiei
de Științe din Moldova (25 aprilie 2002)
martie 1995
Stagiu de cercetare doctorală
Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași
1988-1993
Studii de licență
Facultatea de Filologie a Universității de Stat ”Alecu Russo” din Bălți
Specialitatea: Limba și litteratura română

COMPETENΤE
PERSONALE
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Limba(i) maternă(e)

Limba română

Alte limbi străine cunoscute

ΙNΤELEGERE

Limba rusă
Limba franceză
Limba engleză
Competenţe de comunicare
Competenţe
organizaţionale/manageriale

Sainenco Ala

Ascultare

Citire

C2
A2
A2

C2
A2
A2

VORBIRE
Participare la
Discurs oral
conversaţie
C2
C2
A2
A2
A2
A2

SCRIERE

C2
A2
A2

▪ bune competenţe de comunicare în virtutea profesiei, obținte și prin experienţa
proprie de manager
▪ leadership (în prezent, responsabilă de o echipă de 7 persoane, angajați ai
decanatului)

Competenţe dobândite la
locul de muncă

▪ o bună cunoaştere a proceselor de control al calităţii cercetării (în virtutea funcției
manageriale și a abilitării cu dreptul de coordonare a cercetării de doctorat)

Competenţe informatice

▪ o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™

Permis de conducere

▪B

INFORMAΤII
SUPLIMENTARE

Distincţii

Altele

2015: Diploma Guvernului Republicii Moldova
2013: Membru de onoare a Asociației de comunicare interculturală din Georgia
2012: Medalia Meritul civic
2011: Diploma Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova, nr. 494 din
Inaugurarea a două centre de limbă și cultură:Limba și cultura Republicii
Moldova (Universitatea Lingvistică de Stat din Moscova), Centrul prieteniei
moldo-georgiene (Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din Bălți)
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