Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresa curentă
E-mail(uri)

MELENTIEVA ALIONA
Vlaicu Parcalab 52, Chisinau, MD-2012
alionamelentieva@gmail.com

Naţionalitate(-tăţi)

MDA

Anul naşterii

1985

Sex

F

Experienţa profesională
Perioada
Funcția sau postul ocupat
Activități și responsabilități principale

Numele și adresa angajatorului
Perioada
Funcția sau postul ocupat

martie 2019 – prezent
Prodecan Facultatea Științe Sociale și ale Educației
Elaborare documente (ordine, certificate, cereri, adeverințe, etc.)aferente activității educaționale a
facultății;
Gestionarea baza de date a studenților facultății (parcurs academic);
Monitorizarea procesului educațional al facultății (tehnică);
Participare în organizarea activităților academice, științifice în cadrul facultății, universității
Suport logistic și de management decanatului facultății
ULIM, Chişinău, str. Vl. Pârcălab 52, MD-2012
noiembrie 2018 – 18 martie 2019
Specialist principal al Direcției activitate psihologică a Departamentului Trupelor de
Carabinieri al MAI

Activități și responsabilități principale
Numele și adresa angajatorului
Perioada
Funcția sau postul ocupat
Activități și responsabilități principale

Numele și adresa angajatorului
Perioada
Funcția sau postul ocupat
Activități și responsabilități principale

Numele şi adresa angajatorului
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Curriculum vitae al Melentieva Aliona

Inspectoral General de Carabinieri (fost DTC), str. Gheorghe Asachi 65A
mai 2018 – octombrie 2018
Consultant superior Direcția Monitorizare Radio, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
Monitorizarea generală și tematică a serviciilor de programe ale posturilor radio
Analiza încălcărilor depistate și elaborarea raportului de monitorizare
Acordarea asistenței metodologice privind monitorizarea serviciilor de programe radio noilor
angajați ai Direcției
Consiliul Coordonator al Audiovizualului, Chişinău, str. Vl. Pârcălab 46, MD-2012
noiembrie 2017 – aprilie 2018
Specialist Serviciul Relații Externe și Integrare Europeană, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
Corespondența cu instituții APC, Cancelarie, parlament,
Elaborare rapoarte de activitate a Serviciului și CCA pentru instituțiile naționale și internaționale în
domeniul audiovizual din țară
Traduceri, organizare seminare, delegații, etc.
Consiliul Coordonator al Audiovizualului, Chișinău, str. Vl. Pârcălab 46, MD-2012
2014-2017
Secretar ştiinţific al Institutului de Cercetări Filologice şi Interculturale, ULIM
Membru comitetului administrativ şi ştiinţific, editarea volumelor instituţionale, organizarea
colocviilor ICFI, redactarea textelor în limba engleză, traduceri, corespondenţă, administrarea siteului ICFI, înregistrarea revistei în baze de date

Numele şi adresa angajatorului
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele angajatorului
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului

ULIM, Chişinău, str. Vl. Pârcălab 52, MD-2012
2013-prezent
lector universitar, ULIM
Predarea cursurilor de Psihologie p/u Business (eng./ fr.) şi Competenţe academice şi de
comunicare (eng./ fr. / ru), Formularea politicii externe și Diplomație (eng.), Diplomația Economică
Modernă (eng.), Psihologie judiciară, Psihologia leadership-ului
ULIM, Chişinău, str. Vl. Pârcălab 52, MD-2012
mai 2013 – prezent
Psiholog-asistent
Efectuarea expertizei psihologice judiciare (5):
3 expertize pe dosare penale
2 expertiză pe dosar civil
(analiza materialelor din dosar, cercetare psihologică, interviu cu persoana expertizată, aplicarea
pachetului de teste psihologice)
Aprilie 2013
Traducător
Traducerea discursului/replicilor română-engleză, franceză-engleză, rusă-engleză din filmul
documentar “Landlocked”, https://vimeo.com/102111565
Maarten de Kroon, Olanda
2012-2014
Secretar ICFI, ULIM
Tehnoredactarea textelor, corespondenţă, participare la organizarea conferinţelor, traduceri
engleză-română-franceză-rusă
ULIM, Chişinău, str. Vl. Pârcălab 52, MD-2012

Educaţie şi formare
Perioada

15.08.-04.09.2018
Seminar “State owned Enterprises Reform and Governance for Foreign Officials Under Belt and
Road Initiative” (国家发展与改革委员会国际合作中心)
China, Beijing

Perioada

19-23.02.2018
Academia de Administrare Publică
Curs de dezvoltare profesională „Integrarea profesională în funcția publică”

Perioada
Calificarea
Specialitatea
Titlul tezei de Doctor
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Specialitatea
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Specialitatea
Titlul tezei de master

Curriculum vitae al Melentieva Aliona

2014-(2018)
Doctor în Psihologie Socială
Psihologie Socială
Reprezentarea socială şi previziuni asupra dezvoltării expertizei psihologice judiciare în
Republica Moldova
februarie 2015 – mai 2015
Catedra militară / sergent inferior
cercetaş
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Chişinău, RM
2012-2014
Master în Ştiinţe Sociale
Psihologie socială
Expertiza psihologico-judiciară: aspecte teoretice și conținut aplicat

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Specialitatea
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
Perioada
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

Psihologie generală, psihologie socială, psihologie individuală, psihologia vârstelor, cunoaşterea şi
relaţiile interpersonale, deontologie profesională, domeniile aplicate ale psihologiei sociale, istoria
psihologiei sociale, psihologia socială a grupului, aspecte psihologice MRU, expertiza psihologicjudiciară, psihopedagogia şi didactica universitară
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
2006-2010
Licenţiată în Ştiinţe umanistice
Limba şi literatura engleză şi limba franceză
Literatura engleză, literatura universală, lexicul şi gramatica textului francez, lexicologie, lingvistică,
stilistică, istoria limbii engleze, didactica limbilor străine, pedagogie, dificultăţi de traducere, etica
profesională
Universitatea de Stat din Moldova
1991-2002
Şcoala de cultură generală nr.1, s. Nezavertailovka, r-l Slobozia

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă

Limba română

Limbi străine cunoscute
Autoevaluare
Nivel european (*)

Înţelegere
Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba engleză

C1

C2

C2

C1

C2

Limba franceză

B2

C1

B1

B1

B2

Limba rusă

C2

C2

C2

C2

C2

Limba spaniolă

B1

B2

A2

B1

B1

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

Competenţe şi abilităţi sociale
Competenţe şi aptitudini
organizatorice
Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului
Competenţe şi aptitudini artistice

Curriculum vitae al Melentieva Aliona

Bune competenţe de comunicare şi sociale dobândite din activitatea de secretar şi cadru didactic
Bune competenţe organizatorice dobândite în urma activităţii din cadrul institutului fiind membrul
comitetelor organizatorice ale conferinţelor organizate de ICFI
O bună stăpânire a pachetului Office

Absolvirea Facultăţii de Arte Frumoase, USM, specialitatea – coregraf dansuri sportive (20082011)

