
Curriculum Vitae 

Dr., Ala Donica 

Data nașterii: 02.01.1980 

Locul de baștină: s. Negureni, rn Telenești 

Adresa: str. Academiei, 1, MD 2028, Chișinău, Republica Moldova 

E- mail: aladonica1980@gmail.com 

Tel./fax: +(373) 22 21 11 34 

 

Sudii:  

2015 Conferențiar cercetător în Ecologie și Protecția Mediului; 
2007 Doctor în biologie, specialitatea 166.01 - ECOLOGIE; 

2002-2003 Studii de masterat, facultatea Geografie, Universitatea de Stat Tiraspol, str. Iablocikin 5, 

Chișinău, MD- 2069;  

1997-2002 Studii superioare de licenţă, facultatea Geografie, specialitatea Geografie şi Biologie, 

Universitatea de Stat Tiraspol, str. Iablocikin 5, Chişinău, MD- 2069 

1995-1997 Liceul Teoretic “Principesa Natalia Dadiani”, Chișinău, str. Calea Ieșilor, 21, MD-2069 

1986-1997 Școala medie de cultură generală din s. Negureni, rn. Telenești. 

 

Activitatea profesională: 

2021 director adjunct interimar pe probleme de știință, Institutul de Ecologie și Geografie; 

2016-2021 șef grup de cercetare „Ecobiochimie silvică”, Institutul e Ecologie și geografie; 

2014-2016 cercetător ştiinţific coordonator, laboratorul „Ecosisteme naturale şi antropizate”, 

Institutul de Ecologie şi Geografie; 

2014-2018 conferențiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat “I. Creanga”; 

2012-2014 - lector superior Universitatea de Stat Tiraspol;  

2010-2011 - lector superior Universitatea de Stat din Moldova; lector superior Universitatea Tehnică 

din Moldova;  

2003-2008 cercetător ştiinţific, laboratorul „Ecobioindicaţie şi radioecologie”, Institutul Naţional de 

Ecologie; 

2002-2007  profesor de geografie şi ecologie, Colegiul de Construcţii. 

 

Stagii de formare/perfecționare: 

24-30 June, 2019 International Seminar on Biodiversity Studies, based on mountain botanical station 

"Kondara", Dusanbe, Tajikistan. 

Iunie-Noiembrie, 2018 Academia de liderism „Women 4 Leadership” – program de instruire și 

mentorat pentru femei; UNWOMEN, Guvernul Suediei, A.O. Institutum Virtutes Civilis, Craion-

Contact; Chișinău, Rep. Moldova. 

13-16 Octombrie, 2017 Școala de vară / Sumforest Summer School “Networking and 

communication skill in research in the area of sustainable forest management”, Barcelona, Spania. 

27-29 Iunie, 2017 Școală de Vară “Practical approaches to transnational research proposal writing 

in the area of sustainable forest management”, Minsk, Belorussia. 

24-26 August, 2016 Program de formare pentru profesori “Educația pentru echitate de gen și șanse 

egale”, Centrul Educațional Pro Didactica, Chișinău. 

2-5 Decembrie, 2014 Horizon 2020 partnering event for Moldovan and Estonian researchers. 

Estonian Research Council. Tartu, Estonia. 

11 Septembrie, 2014 Training for Programme Committee Members and Experts. Moldova Research 

Horizon Plus. Estonian Research Council. Center of International Projects. Academy of Sciences of 

Moldova, Chişinău, Rep.Moldova. 
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14-18 iulie 2014 Summer School in Sustainable Blue Growth in South East Europe, Instituto 

Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, Trieste, Italy. 
 

Sferele de interes în activitatea de cercetare: ecologie, protecția mediului, educație ecologică. 
 

Participarea în proiecte: 

- “Evaluarea integrată a impactului antropic asupra ecosistemelor reprezentative în scopul 

conservării şi extinderii Ariilor Naturale Protejate de Stat în contextul cerinţelor Directivelor UE”; 

Anii 2015-2018, cu prelungire în an. 2019;  

Coordonator - șef de compartiment: “Identificarea impactului și riscurilor naturale și tehnogene asupra 

ecosistemelor silvice, în contextul gestionării durabile a pădurilor”. 

-  “Evaluarea complexă a obiectelor Naturale Protejate de Stat din bazinul r. Prut în scopul 

formării şi ţinerii Băncii de date privind elaborarea Cadastrului ariilor naturale protejate”; Anii 2011-

2014;  

Executor al compartimentului: “Argumentarea științifică a importanței rezervațiilor  peisajere (din 

punct de vedere a originalității biologice, ecologice, geografice, a elementelor valoroase) pentru 

patrimoniul național”. 

- “Structura, funcţionalitatea, stabilitatea, dinamica şi bioproductivitatea ecosistemelor naturale 

şi antropizate din Republica Moldova”; Anii 2004-2010; 

Executor în cadrul subdiviziunii: “Evaluarea potenţialului ecologic al Ariilor Naturale Protejate de 

Stat, înregistrarea elementelor specifice valoroase, estimarea gradului de afectare a componentelor 

biotice şi abiotice prin bioindicaţie, elaborarea propunerilor de conservare şi extindere a Ariilor 

protejate şi completarea paşapoartelor ecologice”. 

- “Evaluarea calităţii mediului ambiant în diferite ecosisteme pe baza ecobioindicatorilor”; Anii 

2002-2005; 

Executor în cadrul subdiviziunii: “Evaluarea stării ecologice a ecosistemelor naturale reprezentative 

(inclusiv din mediul urban) prin aplicarea  monitotingului biologic activ și pasiv - metode eficiente, 

prevăzute de Convenţiile de Mediu şi alte acte normative naţionale şi internaţionale”. 

- Expert de mediu, anii 2019- 2021; "Solidarity Fund PL in Moldova", evaluarea impactului 

activităților socio-economice asupra mediului, implementate la nivel local, rural prin GAL (grupuri 

de acțiune locală) și în domeniul urban (direcția Revitalizare urbană). 

Alte activități: 

- Președinte al Comisiei Metodice al Institutului de Ecologie și Geografie 

- Membru al seminarului științific de profil al Institutului de Ecologie și Geografie la 

specialitatea 166.01 Ecologie.  

Publicații științifice: peste 50 articole științifice în domeniul ecologiei, protecției mediului și educației 

ecologice. 

 



 


