
   

      

 

Curriculum vitae  
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Informaţii personale  

Nume / Prenume ZUBCOV Elena 

Adresă(e) str. Hînceşti, 55/3, ap.97, MD – 2028, Chişinău, Republica Moldova  

Telefon(oane) +373 22737509 (serviciu) Mobil: +37379638311  

Fax(uri) +373 22737509 (serviciu) 

E-mail(uri) elzubcov@mail.ru,  ecotox@yahoo.com 

Naţionalitate(-tăţi) Moldoveană 

Data naşterii 18.01.1949 

Sex Feminin 

Locul de muncă vizat / 

Domeniul ocupaţional 

Șef laborator Hidrobiologie și Ecotoxicologie Institutul Zoologie AȘM, conducător 
de doctorat la domeniul Ştiinţe ale Naturii,  specialitățile Ihtiologie și Ecologie, 

Membru corespondent, Profesor, doctor habilitat 

Experienţa profesională  

Perioada 2009 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Șef al  laboratorului Hidrobiologie și Ecotoxicologie 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Activitate de cercetare, conducere  de doctorat , Institutul Zoologie, Universitatea 

de Stat Dimitrii Cantemir 

Numele şi adresa angajatorului Institutul Zoologie, Academiei, 1, MD 2028, Chișinău 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Cercetare, management științific, învăţământ superior 

Perioada 2005-2009 

Funcţia sau postul ocupat Președintele Comisiei de Acreditare a Consiliului Național pentru Acreditare și 

Atestare 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Funcționar public de rangul I Consilier de Stat al R.Moldova de clasa a III-lea. 

Evaluarea și acreditarea organizațiilor din sfera științei și inovării 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare al Republicii Moldova, 

blv.Ștefan cel Mare și Sfînt, 180, Chișinău, Republica Moldova, www.cnaa.md 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

Organ al Administrației Publice Centrale. Managementul , politici de cercetare, 

cercetare, invățămînt superior  

Perioada 2001-2005 

Funcţia sau postul ocupat Șeful laboratorului Hidrobiologie și Ecotoxicologie 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Activitate de cercetare, conducere doctorat , Institutul Zoologie, AȘM, 

Universitatea de Stat 

Numele şi adresa angajatorului Institutul Zoologie, AȘM 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Cercetare, hidrobiologie, ecologie, ecotoxicologie, management științific, , 

Învăţământ superior 

Perioada 1971-2001 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător-Șef grupei de Ecotoxicologie, învățămînt superior, Universitatea se Ștat 

din Moldova 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Activitate de cercetare, conducere doctorat , Institutul Zoologie, AȘM, 

Universitatea de Stat 

Numele şi adresa angajatorului Institutul Zoologie, AȘM 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Cercetare, ecotoxicologie, hidrobiologie, Management științific, , Învăţământ 

superior 

mailto:elzubcov@mail.ru


Educaţie şi formare  

Perioada 1967-1971 

Calificarea / diploma obţinută Licențiat Diplomă la 2 specialități biologie și chimie 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Biologie generală, fiziologia și  biochimie plaantelor și animalelor, chimie generală, 
anorganică, organică, fizică, substanțe coordonative, chimia analitică, geologie și 

petrologie generală, pedagogie. 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Facultatea de biologie și chimie, Universitatea de Stat “T.G.Șevcenko“, or.Tiraspol, 

RSSM, instituție de învățămînt superior  

Nivelul în clasificarea 

naţională sau internaţională 

Nivelul 6 CISE (Clasificarea Internaţională Standard a Educaţiei) 

Perioada 1983-1986 

Calificarea / diploma obţinută Studii de doctorat, în 1986 – obţinut  gradul ştiinţific de doctor , diploma doctor în 

științe geografice (Consiliul Suprem pentru Atestare, Moscova) 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Specialitatea: Hydrochimie   

 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Institutul de Hidrochimie, Rostov pe Don, Russia. Institutul de cercetare principal 

al Departamentului de Stat de Hidrometeorologie al URSS  

Nivelul în clasificarea 

naţională sau internaţională 

Nivelul 8 CISE (Clasificarea Internaţională Standard a Educaţiei) 

Perioada 1988 

Calificarea / diploma obţinută  Titlu de Conferențiar, specialitatea Hidrochimie, resurse acvatice, mediu ambiant 

(Consiliul Suprem pentru Atestare, Moscova) 

 

Perioada 1999 

Calificarea / diploma obţinută Susținută teza de doctor habilitat – obţinut  gradul ştiinţific de doctor habilitat în 

biologie, specialitatea Hidrobiologie  

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Specialitatea: Hidrobiologie 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Institutul de Zoologie, AȘM, Consiliul Național pentru Atestare, Chișinău 

Nivelul în clasificarea 

naţională sau internaţională 

Naţional 

Perioada 2003 

Calificarea / diploma obţinută Titlu șt.didactic Profesor cercetător, specialitatea Hidrobiologie, Ihtiologie 

Aptitudini şi competenţe 

personale 

 

Limba(i) maternă(e) Română 

  

Limba(i) străină(e) 

cunoscută(e) 

  Rusă, ucraineană, engleză 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Rusă  C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 

Engleză  B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 

independent 

Ucraineană  C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 

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

  



Competenţe şi abilităţi sociale     Abilități bune de comunicare dobîndite pe durata mandatului de funcționar public: 

în anii 2005-2009 - în premieră au fost elaborate regulile și  organizată evaluarea și 

acreditarea a peste 40 de organizații  din sfera științei și inovării; 

    Abilități de lucru în echipă dobîndite în calitate de cercetător în Laboratorul 

Hidrobiologie și Ecotoxicologie și în calitate de conducător științific al masteranzilor 

și doctoranzilor , a proiectelor naționale și internaționale; 

      Spirit de echipă, promptitudine (management științific, conducptor proiecte, 

grante, de cercetare, programe de studii; membru în Consiliului Științific a Înstitutului 

de Zoologie; Coautor programelor, curicumului de doctorat, masterat în domeniu 

Ihtiologie, Hidrobiologie, ecologiei acvatice, ecotoxicologiei; 
     Capacitate de comunicare (context profesional; cursuri; coordonare protocoale de 

colaborare cu instituțiile de cercetare și universităţi din șară și străinătate) Coordonare 

activitate de cercetare a doctoranzilor, masteranzilor, studenţilor; 

      Membru al mai multor Comisii și Asociații naționale și internaționale  

Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 

Abilități organizatorice dezvoltate, grație experienței de șef al Laboratorului 

Hidrobiologie și Ecotoxicologie și funcționar publIc. Fie în calitate de conducător 

sau de executor, am participat la realizarea a peste 25 de proiecte de cercetare 

internationale și peste 30 de proiecte naționale și granturi. O experiență de peste 30 

de ani în calitate de cadru didactic la Universitatea de Stat din Moldova și mai recent 

– la Universitatea de Stat Dimitrii Cantemir. În această funcție susțin prelegeri, 

seminare și lucrări de laborator pentru studenți. Sunt conducător/consultant al 

activităților de cercetare realizate de către studenți pe parcursul elaborării tezelor de 

licență, masterat și doctorat. 
Spirit organizatoric (organizarea a 6 conferinţe naţionale pentru tineri cercetători, 3 

Conferințe în calitate de Presedinte, și 18 - membru al Comitetului organizatoric). 

Membru al colegiului de redacție la mai mult de 20 culegeri și reviste.  

  Fiind reprezentantul AȘM în Strategia Ţărilor Dunărene,  membru  al Reţelei 

Internaţionale pentru dezvoltarea Acvaculturii in Europa Centrală şi de Est –NACEE, 

al  IPEN -Asociațiea Internațională pentru diminuarea substanțelor organice 

persistente , al  Asociaţiei internaţionale WECF -Femeile Europei pentru un viitor 

comun, al Reţelei Internaţionale Global Water Partnership GWP. Preşedinte al 

Asociației Ecotoxicologilor din Republica Moldova „ECOTOX” Coordonator  al 

rețelei interdisciplinare INPOLDE din Euroregiunea „Dunărea de Jos”, 

Experienţă în calitate de memkru la mai multe Comisii nationale și internationale 

formate pe lingă Guvernul RM in domeniu mediului de trai și securității vieței, , 
cercecetării, învățămintului managementul mediului (studii de masterat, proiecte de 

cercetare).  
Competenţe şi aptitudini 

tehnice 

Posedarea metodelor de cercetare hidrochimice și hidrobiologice (spectroscopie cu 

emisie atomică, cromatografie cu gaz substanțe organice persistente și volative, 

cromatografie lichidă,metode utilizate pentru determinarea cantitativă a metalelor 

grele și substanțelor toxice); utilizarea echipamentului de teren; aptitudini în 

desfășurarea experiențelor ecotoxicologice; posedarea procedeelor utilizate în 

creșterea și reproducerea peștilor.   

Competenţe şi aptitudini de 

utilizare a calculatorului 

Microsoft Office™ tools; Internet  Soft-uri de prelucrare a spectrelor de 

elemente chimice ICP-OES; AAS AAnalist 400; Clarus-500,  Softuri 
ARCGIS, Baze de date ACCESS ș.al. 

Informaţii suplimentare Indicele de citare a lucrărilor în reviste cu factor de impact (Thomson 

Reuters) – 392 citari , H-indice-7  

 

• Medalia „Dmitrie Cantemir" a AȘM , 2014. 

• Medalie „Nicolae Milescu Spataru", 2019 

• Ordinul „Gloria Muncii,2019" 

 

 


