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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Danci, Marcel - Vasile 

Adresă(e) Str. Ioachim Miloia, Bl. B1, Sc.A, Ap.5, cod postal 300503, Timisoara, 
Romania 

Telefon(oane)  Mobil: 0726 312 312 

Fax(uri) 0256-277263 

E-mail(uri) marcel_research@yahoo.com, marceldanci@gmail.com  

  

Naţionalitate(-tăţi) Romana 

  

Data naşterii 30.03.1972 

  

Sex masculin 

  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 

  

Experienţa profesională  

  

Perioada 2008-prezent Conferentiar 
2004-2008 Sef lucrari 
2000-2004 Asistent 
1996-2000 Preparator 

Funcţia sau postul ocupat Conferentiar, Prodecan 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Invatamant superior si cercetare stiintifica 

Numele şi adresa 
angajatorului 

USAMVB Timisoara, Facultatea de Horticultura si Silvicultura, Calea 
Aradului, nr. 119, cod postal 300645, Timisoara, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 

  

Educaţie şi formare  

  

mailto:marcel_research@yahoo.com
mailto:marceldanci@gmail.com
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Perioada 2011-2013 – Studii postuniversitare în Biochimie și Biologie moleculară 
1998-2005 – Pregatire prin doctorantura;  
1996-1997 - Studii aprofundate, specializarea: “Inginerie genetică şi 
biotehnologii”, Facultatea de Horticultură, U.S.A.M.V.B.Timişoara;  
1991-1996 - Facultatea de Horticultură, specializarea: “Inginerie genetică  în 
Agricultură” în cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină 
Veterinară din Timişoara;  

Calificarea / diploma obţinută 2005-Doctor in Horticultura/ Diploma de doctor 
1997 - Diploma de master 
1996 – Inginer horticol cu specializarea Inginerie genetica in agricultura/ 
Diploma de inginer  

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

-Citologie 
-Culturi „in vitro” 
-Botanica 
-Inginerie genetica 
-Biotehnologii industriale 
-Genetica microorganismelor 
-Genetica populatiilor 
-Micropropagare 
-Genetica 
-Ameliorarea plantelor 
-Fiziologia plantelor 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului 
Timisoara, Facultatea de Horticultura si Silvicultura 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Romana 

  

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e) 

Engleza 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare 
scrisă 

Limba engleza  B
1 

Utilizator 
independent 

B
1 

Utilizator 
independent 

A
2 

Utilizator 
elementar 

A
1 

Utilizator 
elementar 

A
2 

Utilizator 
elementar 

Limba            

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

  

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

Spirit de echipa: am participat la activitatile desfasurate in timpul facultatii 
care au presupus munca in echipa si apoi in activitatea de cercetare pentru 
desfasurarea proiectelor de cercetare stiintifica. Am facut fotbal de 
performanta. 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Am condus șase contracte de cercetare, patru  în calitate de director si două 
ca responsabil de proiect. Am organizat un laborator de biotehnologii. 
Am organizat nouă Simpozioane stiintifice in calitate de secretar stiintific și 
apoi de prodecan, functie pe care o detin în prezent în cadrul Facultatii de 
Horticultura si Silvicultura 

  

Competenţe şi aptitudini 
tehnice 

 

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Cunoştinţe excelente de operare P.C.-Word, Excel, Power Ponit,  - dobandite 
in perioada studiilor universitare si apoi prin utilizarea zilnica a 
calculatorului 

  

Competenţe şi aptitudini 
artistice 

 

  

Alte competenţe şi aptitudini Hobby: fotbal, tenis de masa 

  

Permis(e) de conducere Categoria B, categoria C 

  

Informaţii suplimentare 
 
 

Publicații 
 

 
 
 

Prezentări 
 

Proiecte 
 

 
Apartenență 

 
Citări 

 

 
 
 
119 lucrări științifice publicate 
3 cărți de specialitate 
 
 
37 lucrări prezentate la simpozioane naționale și internaționale 
 

4 contracte ca Director de contract 
 
Membru în 4 organizații profesionale 
 
42 citări  

  

Anexe Enumeraţi documentele anexate CV-ului. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

 
 
 

Conf.univ.dr. Marcel Danci 

 


