Informaţii personale

Nume / Prenume Calestru Livia
E-mail liviacalestru@gmail.com
Telefon: (37322) 73-71-09
Numele şi adresa
angajatorului

Institutul de Zoologie
str. Academiei 1, MD 2028, Chişinău, Republica Moldova
Telefon: (37322) 73-98-09
Fax: (37322) 73-98-09
E-mail: izoolasm@yahoo.com
web: zoology.asm.md

Experienţa profesională

Perioada
Funcţia sau postul 2019 – prezent director adjunct pentru activitate științifică al
ocupat Institutului de Zoologie;
2009- 2019 – secretar ştiinţific al Institutului de Zoologie
2009 – prezent cercetător ştiinţific coordonator
2004 – 2009 cercetător ştiinţific superior
2001 - 2004 cercetător ştiinţific
1998 – 2001 cercetător ştiinţific inferior
Activităţi şi Cercetare științifică în domeniile entomologiei: fauna, diversitatea,
responsabilităţi ecologia coleopterelor din ecosistemele naturale și antropizate și
principale importanța acestora în natură și agricultură.
Tipul activităţii sau Organizație din domeniul cercetării și inovării
sectorul de activitate
Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma
obţinută
Numele şi tipul
instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

2011
Conferențiar cercetător. Atestat CC Nr. 0283.
Institutul de Zoologie al A.Ș.M., Organizație din domeniul cercetării și
inovării

Perioada
Calificarea / diploma
obţinută
Numele şi tipul
instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

1995-1998
Studii de doctorat. Doctor în Biologie / Diploma de doctor DR 1725

Perioada
Calificarea / diploma
obţinută
Disciplinele principale
studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul
instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

1990-1995
Licențiat în Biologie. Facultatea de Biologie și Pedologie, U.S.M.
Diploma AL, Nr. 002592
Entomologie, Zoologie, Ecologia și Protecția mediului, Pedozoologie,
Sistematica insectelor, Botanică etc. Colectarea materialelor și datelor
științifice, analiza lor (identificarea speciilor, determinarea indicilor
ecologici, prezentarea rapoartelor și lucrărilor științifice).
Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Biologie și Pedologie.

Institutul de Zoologie al A.Ș.M., Organizație din domeniul cercetării și
inovării

Informaţii
suplimentare
Limba maternă Româna
Limbi străine cunoscute Rusă, engleză
Publicaţii ştiinţifice și Total – 67, printre care 2 monografii, 1 atlas, 1 catalog, 30 articole în
științifico-didactice reviste ştiinţifice, 1 brevet de invenţie.
Abilitare cu drept de Specialitatea 165.04. Entomologie
conducător de doctorat
Antrenarea în activitatea
seminarelor științifice de
profil, colegii şi consilii
ştiinţifice

Secretar științific al Consiliilor ştiinţifice specializate din cadrul
Institutului de Zoologie, abilitate cu dreptul de a organiza susținerea
tezelor de doctor şi doctor habilitat la specialitățile 165.04.
Entomologie, 165.02. Zoologie și 166.01. Ecologie (2005-2014).
Secretar științific al SȘP la specialitatea 166.01. Ecologie din cadrul
Institutului de Zoologie; Secretar și membru al Seminarului științific de
profil la specialitatea 165.04. Entomologie din cadrul Institutului de
Zoologie.
Secretar responsabil al colectivului de redacţie al compartimentului
”Zoologia” al revistei științifice „Buletinul AŞM. Ştiinţele Vieţii”.

