CURRICULUM VITAE
EUROPASS
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon (oane)
Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

Maşner Oleg
ap.7, nr.l 1, str. Petru Zadnipru, MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
Mobil: (+373) 69654169
(+373) 22 359 350
mashner.oleg@gmail.com
ucrainean
12. 11. 1969
masculin

Locul de muncă vizat /

Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
(IŞPBZMV);

Domeniul ocupaţional

Agricultură (zootehnie / tehnologia creşterii animalelor şi obţinerii produselor
animaliere; selecţia şi ameliorarea animalelor agricole)

Experienţa profesională
Perioada

1999-prezent (IŞPBZMV)

- cercetător ştiinţific 1999-2000;
- şef laborator-2000-2002;
- cercetător ştiinţific coordonator în laborator 2002-prezent;
- secretar ştiinţific al IŞPBZMV - 2009-2013;
- director adjunct pe ştiinţă al IŞPBZMV - 23.12.2013 - 14. 02.2017
- director interimar al IŞPBZMV - 15.02.17 - prezent
Activităţi şi responsabilităţi Cercetare - inovare în creşterea şi ameliorarea fondului genetic de ovine şi caprine:
principale - planificarea şi realizarea obiectivelor de cercetare din cadrul tematicii Laboratorului;
- prelucrarea, exprimarea şi analiza statistică a datelor;
- elaborarea programului anual de cercetare
- elaborarea şi prezentarea dărilor de seamă/rapoartelor pe cercetare la Consiliul ştiinţific
- diriijarea activităţilor de studii doctorale în cadrul Institutului şi a secretariatului pe întreg
spectrul de probleme privind activitatea Institutului;
- coordonarea proiectului de cercetare a Institutului, la nivelul etapelor de cercetare planificate
spre executare anuală; conducerea activităţii Comisiei Metodice a Institutului, etc;
- gestionarea operativă (financiară şi economică) a Institutului şi a subdiviziunilor structurale;
- organizarea funcţionalităţii laboratoarelor de cercetare pentru realizarea programelor şi
proiectelor;
■colaborarea participativă în elaborarea politicilor Ministerului de resort privind sectorul
zootehnic şi produsele de origine animalieră.
Numele şi adresa angajatorului Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară, s.
Maximovca, MD 6525, r-nul Anenii Noi, R.M.
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate Cercetare - inovare, transfer tehnologic, educaţie şi extensiune
Funcţia sau postul ocupat

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Numele şi adresa angajatorului

2002-2016, 2018 (UASM)
- lector superior universitar - 2002-2006;
- conferenţiar universitar - 2006 - 2016, 2018/2019
Predarea cursului Creşterea şi ameliorarea ovinelor/caprinelor şi cursului de Piscicultura,
conducerea tezelor de licenţă şi de maşter specializate în creşterea ovinelor şi caprinelor,
piscicultura şi studiul obiectelor al pisciculturii şi acvaculturii
Dirijarea stagiilor de practică didactică şi de producţie a studenţilor şi masteranzilor
specializaţi în creşterea ovinelor/caprinelor şi în piscicultură;
Conducerea tezelor de maşter (ciclul II) în domeniul siguranţa alimentelor (produse din
laptele de oaie/capră, peşte şi obiecte de acvacultura)
Universitatea Agrară de Stat din Moldova, str. Mirceşti, 44, Chişinău, R.M.

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Formarea profesională a studenţilor;
cerceate - inovare în domeniul creşterii şi ameliorării ovinelor/caprinelor

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /

1996-1999
Doctor în ştiinţe, diploma de doctor în ştiinţe agricole
Zootehnie specială, tehnologia obţinerii produselor animaliere
tehnologia creşterii şi exploatării animalelor; ameliorarea animalelor; alimentaţie şi nutriţia
animalelor; genetica; fiziologia animalelor;
Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Facultatea de Zootehnie

Doctor în ştiinţe; cercetare-inovare

1991-1996
Zooinginer, diploma de licenţă
Creşterea animelor de fermă (bovine, ovine şi caprine, suine, păsări, animalele de blană, peşti
etc); Genetica animală; Fiziologia animalelor; Ameliorarea animalelor; Alimentaţia şi nutriţia
animalelor; Tehnologia preparării furajelor; Cunicultura; Apicultura; Pisciultura; Anatomie
şi morfologie animală; Zoologie.
competenţe profesionale dobândite Tehnologii modeme de creştere şi exploatare a animalelor;
- aprecierea şi evaluarea producţiei animaliere;
- calcularea bazei furajere şi a raţiilor de alimentaţie pentru animale, păsări şi peşti,
- elaborarea planurilor de ameliorare şi selecţie a animalelor (pe specii);
- testarea animalelor de fermă, prelucrarea statistică (biometrică) a datelor, avaluarea şi analiza
mono şi poli-factorială a datelor, etc.

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Aptitudini şi competenţe
personale

Limba maternă

Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Facultatea de Zootehnie
Licenţiat în zooinginerie
Doctor în ştiinţe agricole, specialitatea 421.03 - tehnologia creşterii animalelor şi obţinerii
produselor animaiere

Tehnologii de creştere şi exploatare a animalelor şi păsărilor;
Evaluarea complexă (bonitarea) animalelor şi păsărilor agricole (pe specii),
Elaborarea schemelor de ameliorare a animalelor şi păsărilor;
Implementarera metodelor şi tehnicilor de apreciere a producţiilor animaleire - cantitate şi
calitate;
Elaborarea şi implementarea proiectelor de cercetare şi de transfer tehnologic;
Elaborarea documentelor de politici (concepte, strategii, programe)

Ucraineană

Limbaţi) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare

Limba

înţelegere
Ascultare
Citire
Al
Al
Bl
Bl

română
rusă
franceză
engleză

Al
Al
Bl
Bl

română
rusă
franceză
engleză

Vorbire
Participare la
Discurs oral
conversaţie
Al română
Al română
Al rusă
Al rusă
B2 franceză
B2 franceză
C2 engleză
C2 engleză

Scriere
Exprimare scrisă
Al
Al
B2
C2

română
rusă
franceză
engleză

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

Competenţe şi abilităţi sociale

Spirit de echipă, experienţa de muncă în echipă de la facultate, din activitatea de cercetare în
cadrul laboratorului ştiinţific; din activitatea profesională în cadrul Secţiei de Ştiinţă şi
învăţâmân a Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare (2005-2009); din participarea
la diverse instruiri de perfecţionare profesională: Franţa, 2005; Polonia, R.Cehia, 2008;
Turcia (Erzurum, 2008); România (UŞAMV, Iaşi, 2010); Universitatea Agrară din or.
Şihătţzî (China, 2011); Asociaţiile crescătorilor de ovine din Bulgaria (2014); Universitatea
Aleksandr Stulginskis din Kaunas (Lituania, 2015); Consorţiul de promovarea a ovinelor,
complexe zootehnice de producere a cărnii de ovina şi a laptelui, ateliere/fabrici de
procesare, în diferite tipuri de brînzeturi, a laptelui, în special celui de oaie (Spania or.
Samora, 2018).

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului
Alte competenţe şi aptitudini

Permis(e) de conducere
Informaţii suplimentare

Anexe

Data completării

Leadership - şef al laboratorului de cercetare pentru ovine cu lână semifină a INZMV,
Consultant al Secţiei Ştiinţă şi învăţământ a Ministerului Agricultrii şi Industriei Alimentare;
Conducător al proiectului de transfer tehnologic în cadrul Laboratorului tehnologii de
creştere şi exploatare a ovinelor şi caprinelor al IŞPBZMV;
Conducător al etapei de cercetare în cadrul proiectului instituţional al IŞPBZMV
Secretar ştiinţific al IŞPBZMV;
Director adjunct pe ştiinţă al IŞPBZMV;
Director interimar al IŞPBZMV
MS Office, Power Point, Excel, Internet

Studii contabile (colegiu 1985-1988) - specialitatea contabililitate în întreprinderile agricole
Experienţă de muncă în funcţia de contabil (1988, MPPP ’’Moldova, s. Butor, Grigoriopol)
Experienţă de muncă în funcţia de economist - analitic (1996, Fabrica avicolă ’’Floreni”);
Managementul şi elaborarea programelor - curs de perfecţionare
Predarea cursului universitar de piscicultura şi acvacultura
Predarea cursului universitar tehnologia creşterii ovinelor şi caprinelor
Predarea cursurilor de Instruire a producătorilor agricoli din sectorul zootehnic (total peste
150 de lecţii şi seminrare tematice), consultanţă pe tot spectrul de probleme tehnologice în
creşterea animalelor de fermă, inclusiv creşterea animalelor şi sistem ecologic
Permis de conducere, categoria ”B”.
Membru al Secţiei de Ştiinţe ale Vieţii a AŞM (ales prin concurs);
Membru al Seminarului Ştiinţific de profil pentru examinarea tezelor de doctor şi doctor
habilitat în specialităţile ştiinţifice: 421.02 - alimentaţia animalelor şi tehnologia furajelor;
421.03 - tehnologia creşterii animalelor şi obţinerii produselor animaliere;
Membru al Consiliilo Ştiinţifice Specializate (ad-hoc) pentru susţinerea tezelor de doctor şi
doctor habilitat (421.03; 421.01)
Consultant al FNF din R.M în domeniul pisciculturii
Expert naţional în creşterea ovinelor şi caprinelor (IFAD: 2014; 2015; 2019)
Autor şi coautor a circa 120 lucrări ştiinţifice şi metodico-didactice, inclusiv 2 brevete de
invenţii, 1 monografie, 2 capitole în monografie; 3 instrucţiuni de bonitare a animalelor
(o vin e d e r a s a Ţ igaie, o vin e d e ra s e p e n tr u la p te ş i m etişi, c a p rin e d e lapte)', 3 recomandări
ştiinţifico-practice; 1 program de ameliorare a ovinelor şi caprinelor în R.M.; 10 îndrumări
metodice, programe de studii, curricule pentru învăţământ zootehnic superior.
Diploma de licenţă
Diploma de doctor în ştiinţe
Atestat de conferenţiar cercetător
Certificate şi diplome de la cursuri şi stagii de perfecţionare
Contracte de prestări servicii

Titular,
(nume semnatar, semnătură titrn

