
  
 

  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume CIULCA ELENA ADRIANA 

Adresă(e) Str. Orşova, nr. 30, 300365, Timisoara, Timis, Romania 

Telefon(oane) +40256277318 Mobil: +40767087795 

Fax(uri) +40256277263 

E-mail(uri) adrianaciulca@gmail.com 

Naţionalitate(-tăţi) Română 

Data naşterii 27.04.1982 

Sex feminin 

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 

Experienţa profesională  

Perioada 2009-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activităţi didactice,  activităţi de cercetare ştiinţifică (montare experienţelor, 

efectuarea de observaţii, notări, determinări şi prelucrarea datelor, 

prezentarea rezultatelor, etc.), practică mobilă 

Numele şi adresa 
angajatorului 

USAMVB Timişoara, Calea Aradului, 119, 300645, Timişoara, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Didactic 

  

Educaţie şi formare  

Perioada 1996-2000 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat / specializarea Chimie-Biologie 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Discipline de cunoştinţe generale şi discipline de specialitate: Chimie, 

Biologie, Genetică, Botanică, Chimie analitică, etc.. 



  
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Colegiul Naţional „Lucian Blaga” Sebeş, jud. Alba 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

Colegiu 

Perioada 2000-2005 

Calificarea / diploma obţinută Inginer diplomat / Diplomă de Inginer / Profilul agricol, Specializarea 

Inginerie genetică în agricultură 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Botanică, Chimie analitică, Biochimie, Microbiologie, Biotehnologii 

industriale, Chimie, Genetică, Fenomene de transfer, Fiziologie vegetală, 

Enzimologie,  Biologie moleculară, Biostatistică şi Tehnică experimentală, 

Ecologie şi protecţia mediului, Culturi „in vitro”, Protecţia plantelor, 

Ameliorarea plantelor, Producerea de sămânţă la plantele agricole şi 

horticole, Gestionarea şi conservarea resurselor genetice vegetale, etc. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, 

Facultatea Horticultură, Timişoara 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

Instituţie de învăţământ superior 

Perioada 2004 

Calificarea / diploma obţinută Specializare în domeniul plantelor modificate genetic "Realizări si 

Perspective în Biologie"- Biotehnologiile Moderne şi Biosecuritatea 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Metode de evaluare şi cuantificare a expresiei genelor, Metode de extracţie a 

ADN 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, 

Facultatea de Horticultură, Timişoara, Academia Română, Institutul de 

Biologie, Bucureşti 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

Pregătire postuniversitară 

Perioada 2005-2007 

Calificarea / diploma obţinută  Diplomă de Master / Domeniul Ameliorarea şi producere de sămânţă la 

plantele cultivate 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Bazele biologice şi genetice ale ameliorării plantelor, Aplicaţii ale geneticii 

cantitative în ameliorarea plantelor, Tehnici şi procedee folosite în 

ameliorarea plantelor şi producerea de sămânţă, Biotehnologiile moderne şi 

utilizarea lor în ameliorarea plantelor, Metode statistice utilizate în 

ameliorarea plantelor, etc.. 



  
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, 

Facultatea de Horticultură, Timişoara 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

Învăţământ universitar  

Perioada 2007 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de Absolvire ”Workshopul Medicina Regenerativă Era Stem”, 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Aplicaţii ale terapiilor cu celule stem în boli degenerative: implementarea 

unor tehnici combinate de inginerie tisulară, creşterea şi diferenţierea in vitro 

a diverselor tipuri celulare pe suporturi tridimensionale; Standardizarea unor 

protocoale de lucru pentru studii de bioincompatibilitate; Izolarea şi 

cultivarea de celule din surse diverse şi dezvoltarea de protocoale de 

expandare in vitro ale acestora; Cultivarea in vitro a celulelor pe structuri 3D 

şi realizarea unor implanturi combinate. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Victor Babeş”, Timişoara 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

Pregătire postuniversitară 

Perioada  2007 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă – Şcoala de vară „Nanomateriale - viziune şi strategie” 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

National Institute R&D for Electrochemistry and Condensed Matter, 

INCEMC Timişoara şi IMT Bucureşti 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

Pregătire postuniversitară 

Perioada 2005-2008 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în horticultură/ Diplomă de doctor 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Metode moderne de cercetare, Ameliorarea plantelor, Utilizarea markerilor 

moleculari în ameliorarea plantelor, Metode statistice folosite în studiul 

caracterelor cantitative, Ameliorarea însuşirilor de calitate la orzul de 

toamnă, Biologie moleculară. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, 

Facultatea de Horticultură şi Silvicultură, Timişoara 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

Studii postuniversitare de doctorat 

  



  
 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e) 

 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare 
scrisă 

Limba engleză   B
1 

Utilizator 
experimentat 

B
1 

Utilizator 
independent 

B
1 

Utilizator 
independent 

B
1 

Utilizator 
independent 

B
1 

Utilizator 
independent 

Limba germană  B
1 

Utilizator 
experimentat 

B
1 

Utilizator 
independent 

B
1 

Utilizator 
independent 

B
1 

Utilizator 
independent 

B
1 

Utilizator 
independent 

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

  

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

 Spirit de echipă; Capacitate bună de comunicare, aptitudini organizatorice, 

comunicativă şi sociabilă. Colaboratoare în contracte de cercetare.  

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 Coordonarea activităţii de cercetare studenţească 

  

Competenţe şi aptitudini 
tehnice 

 Deservire echipamente pentru analize şi determinări în procesul de ameliorarea 

plantelor. Operare echipamente de laborator: Real-time, Termocycler,etc. 

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Utilizare PC, Word, Excel, Power Point, Internet, Programe de prelucrare 

statistică, etc.  

  

Alte competenţe şi aptitudini  Competenţe în domeniul biologiei moleculare şi a markerilor moleculari, 

organizat în cadrul The Cereal Research Non-Profit Company, Szeged, şi în 

laboratoarele din cadrul  universităţii. 

  

Permis(e) de conducere Categoria B  

  

Informaţii suplimentare     Activitatea de cercetare este concretizată prin participarea ca membru la 3 

contracte de cercetare naţionale şi 2 internaţional. 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro


  
 

- articole publicate în reviste stiintifice, dintre care lucrări cotate ISI, 

lucrări stiinţifice în reviste indexate BDI, publicaţii in extenso apărute în 

volume cu lucrări stiinţifice ale principalelor conferinţe internaţionale de 

specialitate. 

- medalii Euroinvent Iaşi 2015, 2016, 2017 

     Membru în asociaţii profesionale:  

- Societatea Română de Biologie Celulară 

- Societatea Română de Biochimie şi Biologie moleculară 

- Societatea Română de Horticultură 

  

  

 
 
 
 
 
 
 

Asist.univ.dr. CIULCA ELENA - ADRIANA 
 
 
 
 
 


