
       

 

 

CURRICULUM VITAE  

Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume ERHAN Dumitru 

Adresă(e) MD 2005  Chişinău, str. Albişoara 64,  ap. 6  

Telefon(oane)  +373-22-73-75-11 ser.  Mobil:   +373-69-50-90-50 

Fax(uri)  

E-mail(uri) dumitruerhan@yahoo.com 

  

Naţionalitate(-tăţi) moldovean 

  

Data naşterii 24.10.1953 

  

Sex masculin 

  

Locul de muncă vizat  Institutul de Zoologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

 

Experienţa profesională 

Perioada 2010 - prezent – Institutul de Zoologie al A.Ş.M.,  

                            cercetător ştiinţific principal; 

1993  – prezent, conducător de doctorat; 

2008 - 2010 – Institutul de Zoologie al A.Ş.M.,  

                       cercetător ştiinţific coordonator; 

2002-2006 – Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare,  

                     Şeful Direcţiei Medicină Veterinară cu Inspectoratul     

                      Veterinar de Stat; 

1991 - 2002 – Institutul de Zoologie al A.Ş.M.,  

                       şef al laboratorului de Parazitologie şi Helmintologie; 

1990 - 1991 – Institutul de Zoologie al A.Ş.M.,  

                        Secretar Ştiinţific al Institutului; 

1982 - 1990 – Institutul de Zoologie al A.Ş.M.,  

                        cercetător ştiinţific stagiar; 

1979 - 1982 – Institutul de Zoologie al A.Ş.M., specialist parazitolog 

 

Gradul de calificare a 

funcționarului public 

Consilier de stat de clasa a II-a, rangul doi. 



Adresa angajatorului Institutul de Zoologie al A.Ş.M., str. Academiei, 1, MD-2028, 

Chişinău, Republica Moldova 

 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

Epidemiologia parazitozelor la animalele domestice și sălbatice 

în dependență de tehnologia de întreținere. 

Determinarea helmintofaunei la amfibieni în dependență de 

factorii intrinseci și extrinseci. 

Stabilirea eficacității antiparazitare (mono- și poliinvazii) a 

diverselor preparate de origine chimică la animale. 

Elaborarea și testarea unor remedii noi, de origine vegetală, în 

combaterea ectoparazitozelor la păsări. 

Descifrarea mecanismului influenţei agenților parazitari asupra 

organismului gazdă mono- și poliparazitat. 

Influența agenților parazitari (mono- și poliinvazii) și remediilor 

antiparazitare asupra statusului hematologic, biochimic și imun la 

animale. 

Procedee noi de alimentare complimentară și deparazitare a 

speciilor de animale din fauna cinegetică. 

Metode de diagnostic a maladiilor parazitare la animalele 

domestice și sălbatice. 

Elaborarea măsurilor şi implementarea lor în practică a noilor 

metode de tratament şi profilaxie a maladiilor parazitare la animale. 

Educaţie şi formare 

Perioada 2006 - 2008 – postdoctorantura la Institutul de Zoologie al A.Ş.M.; 

1985 - 1989 – doctorantura la Institutul de Zoologie al A.Ş.M.  

                        și Institutul de Helmintologie academicianul    

                        K.I. Skreabin, or.Moscova; 

1974 - 1979 – Institutul Agricol M.V. Frunze din Chişinău,  

                        Facultatea Medicină  Veterinară. 

Stagieri: 

• Certificate of satisfactory completion of the reguirements of 

the program „The United States Animal Health/Veterinary 

medical System. Given at College Station, Texas this” (2006); 

• Certificate of attendance „Workshopon on the Coordination of SPS 

Prosedures in Southeast Europe” United States Departament of 

Comerce. Sofia, Bulgaria (2005); 

• Certificat de participare la programul „Realizări noi în prevenirea 

și combaterea bolilor animalelor de fermă”, Chișinău (2004). 

• Disease Outbreak Investigation” FAO Sub –Regional Offise 

for Central and Eastern Europe (Seur). Budapest, Hungary 

(2004); 

• Certificate of attendance „Emergency control of transboundary 

diseases of livestock in southern and eastern Europe” training 

workshop, Chişinău, Moldova (2002). 

• Programul „Strategia de supraveghere, profilaxie, diagnostic şi 

igiena produselor alimentare de origine animală în activitatea 

sanitară veterinară din România”, Bucureşti (1994). 

 



Țările vizitate cu  

scop științific 

România, Rusia, Ucraina Belorusi, Uzbekistan, Bolgaria, SUA, 

Ungaria, Franța. 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Discipline umanitare şi  ştiinţe reale, biologie, parazitologie. 

Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Institutul de Zoologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei; 

Institutul Agricol M.V.Frunze din Chişinău; 

 

Nivelul în clasificarea 

naţională sau 

internaţională 

 

Doctor habilitat în biologie, profesor cercetător;  

Limba  maternă Română 

  

Limbi străine cunoscute 

 

Rusă, Franceză 

Competenţe şi abilităţi 

sociale 

Abilitatea de a activa atât în echipă, cât și individual la capacitate 

maximă, corectitudine, cumpătare, responsabilității și încrederii 

dintre colegi. 

  

Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 

Ca urmare a activității desfășurate în cadrul Institutului de 

Zoologie și a Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, am 

dobândit următoarele competențe și aptitudini organizatorice: 

- capacitate de convingere; 

- bune abilităţi de relaţionare cu cei din jur; 

- capacitate de sinteză;  

- monitorizarea lucrului echipei; 

- spirit analitic; 

- abilități decizionale; 

- capacitate de evaluare a abilităţilor profesionale ale 

colaboratorilor și alocare a sarcinilor.  

Prin investigaţiile proprii, multianuale şi interdisciplinare în 

domeniul parazitologiei, ecologiei şi funcţionării diverselor asociații 

de endo- și ectoparaziți la animalele domestice și sălbatice am 

contribuit substanţial la descifrarea mecanismului influenţei mono- 

şi poliinvaziilor asupra organismului gazdă, elaborarea metodelor de 

diagnostic, tratament şi profilaxie a parazitozelor.  

Experiența managerială a permis realizarea, cu succes, a 6 

proiecte Naționale cu finanțare extrabugetară. 

Competenţe şi aptitudini 

tehnice 

 Utilizarea eficientă a echipamentului de laborator. 

Competenţe şi aptitudini 

de utilizare a 

calculatorului 

Microsoft Office Word, Microsoft Office Power Point, Microsoft 

Office Excel, Internet Explorer 

Competenţe şi aptitudini 

artistice 

Simț estetic dezvoltat 



Informaţii suplimentare Activitatea științifică este valorificată prin publicarea a peste 

400 lucrări ştiinţifice în reviste de specialitate din țară și străinătate, 

precum și în volumele unor manifestări științifice – simpozioane 

(inter)naționale și congrese, inclusiv coautor la 7 monografii, cca 

200 articole, peste 150 de comunicări ştiinţifice, 15 recomandări 

practice, care se implementează în sectorul zootehnic din Republica 

Moldova.  

Relevanța cercetărilor științifice efectuate este confirmată prin 

15 brevete de invenţie, menționate cu 27 de medalii, dintre care 14 

medalii de Aur, 8 - de Argint și 5 medalii de Bronz la expozițiile 

naționale și internaționale. 

Am pregătit 5 doctori în științe biologice. 

 

Permis(e) de conducere Categoria A, B, C 

 

Data completării – 10.01.2020 

________________ 
(semnatura titularului 


