Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)
Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex
Locul de muncă
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională

Perioada

Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Nistreanu Victoria
str. Academiei, 1, MD-2028, or. Chişinău, Republica Moldova
+373 22 739786
Mobil: +373 79560005
+373 22 739809
vicnistreanu@gmail.com
R. Moldova
25 august 1971
feminin
Institutul de Zoologie
Zoologie
2020-prezent – șeful Centrului de Cercetare a Faunei Terestre
2018-2019 – cercetător științific coordonator, laboratorul Vertebrate Terestre, Institutul
de Zoologie, str. Academiei 1, Chișinău, R.Moldova
2013-2018 - Șef al laboratorului Mamalogie, Herpetologie și Paleozoologie
Coordonarea cercetărilor, managementul proiectelor, elaborarea rapoartelor
Zoologie, Ecologie, Comportament, , Conservarea biodiversității, Adaptarea la
schimbările antropice și climatice
Institutul de Zoologie, Academia de Științe a Moldovei, str. Academiei 1, Chișinău
2011-2012 - Șef al laboratorului Ecologie a Mamiferelor
Coordonarea cercetărilor, elaborarea și managementul proiectelor, elaborarea
rapoartelor. Zoologie, Ecologie, Comportament, Conservarea biodiversității, Adaptarea
la schimbările antropice și climatice
Institutul de Zoologie, A.Ș.M., str. Academiei 1, Chișinău, R.Moldova
1998-2010 - Cercetător științific superior
Zoologie, Ecologie, Conservarea biodiversității

1994-1997 –
Doctor în biologie, diplomă seria R nr 0001323 (Certificat de nostrificare și Echivalare
nr. 0656)
Zoologie, ecologie, zoogeografie, taxonomia și morfologia mamiferelor, ecologia
populațională a mamiferelor, metode de studiu clasice și performante
Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, România
1988-1993
Biolog, diplomă seria E nr. 010373
Universitatea de Stat din Moldova

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e) Română
Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleză, rusă, franceză

Înţelegere
Ascultare
Citire

Autoevaluare
Nivel european (*)
Limba
Limba
Limba

C2
C2
C2

engleză
rusă
franceză

C2 engleză
C2
rusă
C2 franceză

Vorbire
Participare la
Discurs oral
conversaţie
C2
engleză
C1 engleză
C2
rusă
C2
rusă
C1
franceză C1 franceză

Scriere
Exprimare scrisă
C2
C2
C1

engleză
rusă
franceză

Competenţe şi abilităţi sociale
Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Competenţe şi aptitudini tehnice
Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului
Alte competenţe şi aptitudini
Permis(e) de conducere
Informaţii suplimentare

Comunicare deschisă cu colegii, evitarea și aplanarea conflictelor

Spirit de lider, managementul ONG-urilor (curs), Managementul ariilor protejate (curs),
coordonarea cercetărilor, Scrierea proiectelor Internaționale (curs), Reading Old Bodies:
New directions in the bio-archaeological heritage (curs)
Utilizarea echipamentului performant pe teren si de laborator
MS Office, Statistica, BioDiversityPro
Fotografii cu natură
Dețin permis de conducere categoria B
Peste 200 publicații în țară și în străinătate
Cca 50 participări la evenimente științifice naționale și internaționale
Participarea în cadrul a 20 proiecte naționale și internaționale, realizarea a 4 contracte
economice, coautor la 2 brevete de invenție
Membru al Societății Ornitologice-Herpetologice din Moldova
Membru al Societății Teriologice din Moldova
Punct focal științific pentru Acordul EuroBats
Expert pe mamifere pentru Rețeaua Emerald

Mențiuni

Diplomă de onoare din partea Institutului de Zoologie al AȘM
Bursa de Performanță științifică „Mircea Ciuhrii”

Proiecte în derulare:
•
•
•
•

20.80009.7007.02. Schimbări evolutive ale faunei terestre economic importante, ale speciilor rare și protejate în condițiile
modificărilor antropice și climatice
COST CA18107 Climate change and bats: from science to conservation
OC/EFSA/ALPHA/2016/01. Wildlife: collecting and sharing data on wildlife populations, transmitting animal disease
agents – ENETWILD
European Mammals on MAps 2 (EMMA2)

Proiecte realizate:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diversitatea, organizarea structural-funcţională, evoluţia şi protecţia comunităţilor de animale terestre în agrolandşaft (20062010) – executant
Strategia adaptării mamiferelor mici la modificările antropogene ale mediul ambiant (în baza unor exemple din Rusia
Centrală şi Moldova) (2006-2007) – executant
Strategii ecologo-etologice de adaptare a mamiferelor mici la modificările antropogene ale mediului înconjurător (în baza
unor exemple din Moldova, Moscova şi regiunea Moscova) (2008-2009) – executant
Elaborarea Cadastrului de Stat al regnului animal şi metodologiei de implementare (2007-2009) – executant
Studiul şi descrierea habitatelor naturale, faunei şi florei sălbatice din zona de Nord a R. Moldova. Directiva Habitate 92/43
ЕЕ (2007-2009) – executant
Evaluarea stării speciilor de animale și elaborarea criteriilor de raritate în scopul actualizării Listei Roșii (2010-2011)
Studiul potenţialului de adaptare a animalelor terestre la modificările antropogene ale mediului; elaborarea pronosticului
evoluţiei lor (2011-2014) – executant
Evaluarea stării populațiilor și determinarea statutului speciilor de animale propuse pentru ediția a III-A a Cărții Roșii
(2012) – executant
Echipament pentru monitorizarea telemetrică şi control eficient al stării populaţiilor de animale vertebrate terestre rare şi de
importanţă economică (2012) – director

•
•
•
•
•
•
•

Identificarea speciilor de animale invazive de pe teritoriul Republicii Moldova și evaluarea impactului lor asupra
ecosistemelor naturale și antropizate (2013-2014) – executant
Simpozion Internațional consacrat jubileului de 75 ani al profesorului Andrei Munteanu „Valorificarea rațională și protecția
diversității lumii animale” (2014) – director
Studiul diversității și structurii comunităților de vertebrate terestre în zona de ecoton și a habitatelor adiacente în contextul
programului Natura 2000 (2015-2019) – executant
Distribuția, abundența și preferințele de habitat a trei specii de mamifere mici protejate din România și Republica Moldova:
Mesocricetus newtoni (Nehring, 1898), Cricetus cricetus (Linnaeus, 1758) și Spermophilus suslicus (Guldenstaedt, 1770)
(2016-2019) – director
Project EU/CoE Joint Programme ”Emerald Network of Nature Protection Sites”, Oficiul Biodiversitate. Republic of
Moldova (2015 – 2017) – consultant pe mamifere.
GEF/UNEP Project Support to Produce the Sixth National Report to the Convention on Biological Diversity, Oficiul
Biodiversitate. Republic of Moldova. Project Code: BAC:M99-11207-32NFL-SB-008720.02.08 (2018) – consultant pe
fauna de vertebrate terestre.
Mamiferele insectivore (Mammalia: Erinaceomorpha, Soricomonorpha) din Republica Moldova (2019) – director

