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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informații personale  

Nume / Prenume Elenciuc Daniela  

E-mail elenciuc.daniela@usm.md 
  

Naționalitate Moldoveancă 
  

Data nașterii 11.05.1981 
  

Sex Feminin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupațional 

 

  

Experiența profesională  

Perioada septembrie 2021 – prezent –prodecan facultatea Biologie și Pedologie, USM 

Activități și responsabilități principale  Organizarea procesului de instruire  

Numele și adresa angajatorului USM, str. M. Kogălniceanu 60 A, Chișinău, Moldova 

Tipul activității sau sectorul de activitate Învățământ superior și cercetare 

  

Perioada septembrie 2020 – prezent –conferențiar universitar, departamentul Biologie și Ecologie, USM 

Activități și responsabilități principale  Organizarea procesului de instruire  

Numele și adresa angajatorului USM, str.M. Kogălniceanu 60 A, Chișinău, Moldova 

Tipul activității sau sectorul de activitate Învățământ superior și cercetare 

Perioada 2013 – septembrie 2020 – decan, Facultatea Științe ale Naturii, Universitatea de Stat „Dimitrie 
Cantemir” 

Activități și responsabilități principale  Organizarea și monitorizarea procesului de instruire și cercetare științifică în cadrul facultății. 

Numele și adresa angajatorului Univeristatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, str. Academie 3/2, Chișinău, Moldova 

Tipul activității sau sectorul de activitate Instruire și cercetare 

Perioada 2007 – 2013 – cercetător științific, Laboratorul „Ficobotehnologie” 

Activități și responsabilități principale  Cultivarea și determinarea modificărilor morfo-fiziologice și biochimice a microalgelor și cianobacteriilor  

Numele și adresa angajatorului  Institutul de Microbiologie și Biotehnologie, AȘM, str. Academiei 1, Chișinău, Moldova 

Tipul activității sau sectorul de activitate Cercetare  

  

Educație și formare  
  

Perioada 2009 – cursuri ”Protecția proprietății intelectuale” în cadrul Agenției de Protecție a Proprietății Intelectuale 
a Republicii Moldova  

Calificarea / diploma obținută Consilier în proprietatea intelectuala 
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Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

Dreptul proprietății intelectuale; Invenții; Soiuri de plante; Mărci; Indicații geografice, denumiri de origine 
și specialități tradiționale garantate; Desene și modele industriale; Economia și evaluarea proprietății 
intelectuale  

Numele și tipul instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

Agentia de stat pentru proprietatea intelectuala a Republicii Moldova, www.agepi.md 

Perioada 2004 – 2007 – studii în doctorantură, specialitatea Microbiologie (03.00.07), Institutul de Microbiologie 
și Biotehnologie, Academia de Științe din Moldova 

Calificarea / diploma obținută doctor 

Calificarea / diploma obținută 2003 – 2004 – masterat în Microbiologie și Virusologie,  

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

Microbiologie, biologie moleculară 

Numele și tipul instituției de învățământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea „Denis Diderot” – Paris 7, http://www.univ-paris-diderot.fr 

Perioada 1999 – 2003 – Facultatea Biologie și Pedologie 

Calificarea / diploma obținută Licențiat în biologie 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

Botanica plantelor superioare și inferioare, zoologia vertebratelor și nevertebratelor, biochimia, 
microbiologia, ecologia, histologia, biologia dezvoltării individuale, chimia organică, chimia neorganică, 
chimia analitică.  

Numele și tipul instituției de învățământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea de Stat din Moldova (USM), www.usm.md 

  

Aptitudini și competențe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Româna 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înțelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversație 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Rusă   C2  C2  C2  C2  C1 

Franceză   B2  B2  B2  B2  B1 

Engleză 
 

 
 A2  A2  A1  A1   

Italiană   A1  A1       

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

  

Competențe și abilități sociale - spirit de echipă; 
- capacitate de adaptare la medii multiculturale, obținută prin experiența de studii în 
străinatate; 
- o bună capacitate de comunicare, obținută ca urmare a experienței de profesor 

 

 

Competențe și aptitudini 
organizatorice 

- spirit organizațional; 
- experiența bună a managementului de proiect și a echipei 

 

 

Competențe și aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

- o buna stapanire a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™ and PowerPoint™) 

  

http://www.univ-paris-diderot.fr/
http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Informații suplimentare Participarea la proiecte de cercetare-dezvoltare, inovare și transfer tehnologic: 

Proiecte internaționale: 1 

Proiecte de transfer tehnologic: 2 

Proiecte naționale: 5 

Proiecte instituționale: 4 

Proiecte pentru tineret: 2 

 

Participări la foruri științifice naționale și internaționale: peste 60 de participări la forumuri științifice 

 

 

Date statistice privind numărul total de lucrări științifice și metodico-didactice publicate 

(monografii, articole în reviste, materiale ale comunicărilor științifice, brevete de invenții, certificate de 

soiri de plante, de rase de animale, de softuri, manuale, lucrări metodice etc.): 

- O monografie; 

- Articole în reviste internaționale cotate ISI și SCOPUS -4 

- Articole din reviste tip B – 8 

- Articole din reviste tip C – 10 

- Materiale în lucrările conferințelor științifice internaționale - 60 

- Materiale în lucrările conferințelor științifice naționale - 20 

- Brevete de inventive - 5 

- Note de curs - 3 

 

Participări în activități de expertiză, consultanță, activități editoriale (membru al colegiilor de 

redacție ale revistelor științifice naționale și internaționale, al unor asociații științifice): 

 

2018 – membrul al Comisiei de experți, ANACEC, în vederea autorizării programului de studii licență 

0913.1 Asistență Medicală Generală 

2020 - membrul al Comisiei de experți, ANACEC, în vederea autorizării programului de studii licență 

Tehnologie radiologică și programului de master Tehnologii moleculare în sănătate 

 

Din 2021 - membru al colegiul de redacției al Buletinului Academiei de Științe a Moldovei, seria Științe ale 

vieții 

Din 2013 – membru al Societății microbiologilor din Moldova 

Membrul Seminarului Științific de Profil, specialitatea 164.04 – Microbiologie 

Membrul Seminarului Științific de Profil, specialitatea 162.02 Genetica omului și animalelor 

2013 – 2015 – membrul al consiliului olimpic pentru organizarea și desfășurarea olimpiadei republicane 

la biologie 

 
  

 


