
 

 

    Curriculum Vitae  

 

INFORMAȚII  PERSONALE  

 

Nume | Jenunchi Elena 

Adresa | or.Durlești, str.Alexandr Orlov 1F 

Telefon 061104332 

E-mail  elenajenunchi@yahoo.com 

Naționalitate moldoveancă 

Data nașterii | 25.05.1990 

 

Experiență profesională 

  Septembrie 2011- 2013- membră a Asociatiei obștești ,,Clinica Juridica” USM, mun.Chisinău 

  28.11.2013- 08.08.2016- Ofițer urmărire penală al Secției Urmărire Penală a Inspectoratului de 

poliție Ialoveni al Inspectoratului General al Poliției al MAI 

01.12.2019-prezent- Consilierul Rectorului Universității de Studii Politice și Economice 

Europene ,,C.Stere”, Chișinău 

Educație și formare  

Perioada  2009- finisarea liceului ,, D. Cantemir” r. Ialoveni 

                2009- 2013- studentă a Universității de Stat din Moldova, facultatea Drept, 

specialitatea Drept Penal 

                2013-2015- masterandă a Universității de Studii Politice și Economice Europene ,,C. 

Stere,, din Moldova, facultatea Drept, specialitatea Drept Public.  



                2015-prezent- doctorandă  a Universității de Studii Politice și Economice Europene 

,,C. Stere,, din Moldova, facultatea Drept, specialitatea Drept Public. 

 

Domeniile de interes științific: drept penal, drept execuțional penal 

Participări  la  foruri  științifice: Simpozionul științific al tinerilor cercetători ASEM 

(Chișinău, 2017), Conferința științifico-practică internațională ,,Teoria și practica administrării 

publice” (Chișinău 2018), Conferința Științifică Internațională ,,Preocupări contemporane ale 

științelor socio-umane” (Chișinău 2019), Conferinţa  ştiinţifico-practică internaţională cu genericul 

„Combaterea torturii”,  (Chişinău,  2020); Международная научная конференция 

,,Актуальные научные исследования в современном мире”, (Украина, 2020). 

Lucrări științifice publicate: 9 publicații științifice, toate la tema tezei de doctorat 

Aptitudini și competențe personale  

Limba maternă  româna 

Limbi Străine cunoscute | L.rusă- intermediate 

                                             L.engleză-intermediate 

                                             L. română- excelent  

Aptitudini și competențe sociale | Locuiesc  și activez cu alte persoane, într-un mediu 

multicultural, ocup o poziție în care comunicarea și lucrul în echipă  este important  

Aptitudini si competențe tehnice  - utilizarea calculatorului la perfecție 

 

Obiectiv Profesional: Dezvoltarea unei cariere în acest domeniu. Activitate  într-un mediu 

dinamic, profesional care să îmi permită utilizarea si dezvoltarea cunoștințelor. Punerea în 

practică a aptitudinilor și cunoștintelor mele în scopul atingerii obiectivelor . Activitatea dată  să 

reprezinte o provocare continuă și să îmi ofere posibilitatea aplicării de idei și metode noi. 

Date de contact  

telefon: + 373 61104332 

e-mail: elenajenunchi@yahoo.com 

 


