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PROFESORUL ELENA ZUBCOV LA 65 DE ANI
Doctor habilitat în biologie, profesor
cercetător, şef al laboratorului de Hidrobiologie
şi Ecotoxicologie al Institutului de Zoologie al
AŞM.
S-a născut la 18 ianuarie 1949, satul
Velikoserbulovka, raionul Elaneț, regiunea
Nikolaev, Ucraina.
Sentimente de preţuire şi gânduri frumoase
ne unesc pe cei apropiaţi prin profesie,
prietenie, colegialitate să sărbătorim acum în
2014 aniversarea a 65 de ani de viaţă şi 43 de
ani de activitate profesională a distinsei noastre
colege – profesor cercetător, doctor habilitat în
biologie Elena ZUBCOV.
În ceas aniversar întoarcem roata vieţii prin ani şi fapte spre meleagurile natale
ale omagiatei, din regiunea Nicolaev, satul Velikoserbulovca, în familia lui Ion şi Vera
ARABEJA, de unde copilandra Elena a purces spre lumina cărţii, prin Facultatea de
Biologie şi Chimie a Institutului Pedagogic de Stat din oraşul Tiraspol, în care obţine
cu însemne excepţionale nobila profesie de pedagog.
Îşi începe activitatea ştiinţiﬁcă în anul 1971 în calitate de laborant în cadrul
Institutului de Zoologie, în care activează până în prezent. Deplinătatea capacităţilor
intelectuale de excepţie, perseverenţa, munca asiduă şi dârzenia aprigă au ajutat-o să
răzbată urcuşul lung şi cotit, în cariera de cercetător şi pedagog. În 1986 a susţinut teza
de doctor în geograﬁe - hidrochimie la Rostov pe Don, Ucraina, iar în 1999 la Chişinău
a susţinut teza de doctor habilitat în biologie la specialitatea hidrobiologie, ihtiologie.
Semniﬁcativ este aportul dnei Elena Zubcov în activităţile ştiinţiﬁco-organizatorice,
în pregătirea cadrelor de înaltă caliﬁcare. Dumneaei acordă ajutorul metodic şi consultativ
tinerilor specialişti şi persoanelor juridice în diverse probleme complicate care vizează
ecologia ecosistemelor acvatice, acvacultura, ecotoxicologia. În acest aspect a pregătit
un curs metodologic pentru studenţi, iar cea mai mare parte din impetuozitatea şi
inteligenţa proprie a hărăzit-o discipolilor cărora le-a inspirat pasiunea pentru cercetare
şi studiere.
Munca tenace, tezaurul profesional şi dragostea faţă de tineretul studios, i-au permis
să devină un dascăl desăvârşit în rangul nobil de profesori cercetători (2004). Aceste
valori sunt materializate prin faptul că sub conducerea Dumneaei au fost elaborate şi
susţinute cu succes 6 lucrări de doctor în biologie.
Aptitudinile manageriale ale dnei profesor Elena Zubcov s-au expresat prin
activitatea sa timp de patru ani (2005-2009) în funcţia de Vicepreşedinte al Consiliului
Naţional pentru Acreditare şi Atestare, Conducător al Comisiei de Acreditare. Pe
parcursul acestor ani a contribuit la elaborarea, promovarea şi valoriﬁcarea politicii
de stat în domeniul cercetare-dezvoltare, redactarea cadrului normativ al Republicii
Moldova în sfera ştiinţei şi inovării și coordonarea activităţilor structurii administrative
publice centrale în domeniul de referinţă. A monitorizat activitatea sistemului de
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evaluare şi acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării și asigurarea normativă,
documentară, tehnică a procesului de evaluare şi acreditare a organizaţiilor din sfera
ştiinţei şi inovării. A participat la elaborarea conceptelor de perfectare a activităţilor
pe direcţiile de referinţă, precum şi a strategiilor de ajustare a acestora la standardele
internaţionale și asigurarea realizării integrale şi corecte a prevederilor normative
referitoare la direcţiile respective de activitate. La 31 martie 2005 Dna professor Elena
Zubcov a obţinut gradul de caliﬁcare Consilier de Stat al Republicii Moldova, rangul
I, clasa III.
Elena Zubcov, este bine cunoscută în rândul comunităţii ştiinţiﬁce din ţară, precum
şi peste hotare prin rezultatele de valoare ale cercetărilor Dumneaei în domeniul în care
profesează, poziţia combativă, uneori intolerantă în probleme de ecologie şi, în primul
rând, vizând protecţia ﬂuviului Nistru. Este una din personalităţile temeinic situate pe
cele mai înalte trepte ale piramidei savanţilor hidrochimişti, hidrobiologi şi toxicologi
notorii, care conﬁrmă faima ţării noastre pe arena internaţională.
Elena Zubcov a realizat şi este profund preocupată şi în prezent de soluţionarea
unei game largi de probleme ce ţin de descifrarea proceselor de migraţie şi transformare
a substanţelor chimice în mediul acvatic; cuantiﬁcarea aportului comunităţilor de
hidrobionţi în procesele de autoepurare a apelor continentale, evaluarea rolului
diferitor microelemente în funcţionarea ecosistemelor acvatice; studiul efectelor toxice
a substanţelor chimice asupra organismelor, populaţiilor şi ecosistemelor acvatice;
elaborarea şi implementarea a noi tehnologii în acvacultură etc.
Cercetările vizând cuantiﬁcarea travaliului biogeochimic al hidrobionţilor în
ecosistemele naturale şi antropizate au contribuit substanţial la asigurarea continuităţii
şcolii hidrobiologice, întemeiată de academicianul M. Iaroşenco şi ascendent dezvoltată
de academicianul Ion Toderaş.
Rezultatele acestor investigaţii sunt deja generalizate şi publicate în 272 de lucrări
ştiinţiﬁce, inclusiv 142 articole ştiinţiﬁce în reviste şi culegeri recenzate, 94 teze, este
coautor la 5 monograﬁi, 14 rapoarte şi strategii (Ministerul Mediului al Republicii
Moldova, ONU, FAO) 14 recomandări, ghiduri metodologice. Competitivitatea
investigaţiilor este conﬁrmată de 7 brevete de invenţie care au adus o contribuţie
semniﬁcativă în implementarea rezultatelor ştiinţiﬁce în acvacultură, metodologia
cercetării ecosistemelor acvatice etc.
Pe parcursul anilor a participat activ în calitate de conducător şi/sau executor al
programelor/proiectelor naţionale şi internaţionale de cercetare, manifestându-se ca
generator de idei expuse în cadrul programelor de cercetări fundamentale şi aplicative
în domeniul hidrobiologiei, ecotoxicologiei, acvaculturii, ecologiei, hidrochimiei.
Elaborează metodologii şi metode de cercetare, planiﬁcă şi cu succes, promovează
şi realizează proiecte internaţionale şi naţionale. Sub conducerea ştiinţiﬁcă şi cu
nemijlocita participare a dnei profesor Elena Zubcov au fost realizate investigaţii
valoroase teoretice şi aplicative în cadrul celor 23 proiecte internaţionale (INCOCopernicus, CRDF, CRDF/MRDA, FRCF, SDC, WECF, SDC.IPEN, UE), 22 proiecte
naţionale şi cca 30 contracte economice. Actualmente a fost semnat contractual unui
nou proiect în cadrul Programului UE Joint Operational Programme Romania-UkraineRepublic of Moldova. Cu suportul Dnei Elena Zubcov au fost obţinute şi realizate 6
proiecte internaţionale şi 3 proiecte naţionale pentru doctoranzi şi tineri cercetători.
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Trei tineri cercetători, sub conducerea dnei profesor Elena Zubcov au devenit laureaţi
ai Premiului Prezidiului AŞM şi au obţinut diplome de merit ale Consiliului Suprem
pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică.
Este reprezentantul Republicii Moldova al Reţelei Internaţionale pentru dezvoltarea
acvaculturii în Europa Centrală şi de Est –NACEE, membru al Asociaţiei internaţionale
WECF - Femeile Europei pentru un viitor comun, al Asociaţiei internaţionale WfWWomen for Water partnership şi al Reţelei Internaţionale Global Water Partnership
GWP, IPEN. S-a manifestat şi în organizarea forurilor ştiinţiﬁce internaţionale.
Este vicepreşedinte al Consiliului Ihtiologic de pe lîngă Ministerul Mediului. Fiind
preşedinte al Asociaţiei Obşteşti a Ecotoxicologilor din Republica Moldova “Ecotox”,
a realizat un şir de proiecte ecologice, inclusiv în domeniul implementării Protocolului
Apa şi Sănătatea, programului Apa şi Sanitaţia promovat de SDC ş.a.
Pentru rezultatele remarcabile în activitatea ştiinţiﬁcă, inovaţională şi ştiinţiﬁcoorganizatorică Dna Elena Zubcov a fost înalt apreciată şi menţionată cu medalia de
argint cu ocazia a 60 de ani ai AŞM, 3 medalii de aur, 4 de argint, certiﬁcate şi diplome
ale Saloanelor internaţionale de inventică şi produse noi, Diplomă de Onoare şi premiul
Prezidiului AŞM pentru ciclul de publicaţii „Legităţile migraţiei substanţelor chimice şi
rolul lor în funcţionarea grupelor principale de hidrobionţi în ecosistemele acvatice ale
Moldovei”, deţinătoare a certiﬁcatelor internaţionale în domeniul biomonitoringului,
ecotoxicologiei, acvaculturii, ecologiei şi ecosanitaţiei. Pentru promovarea consecventă
a cercetărilor ştiinţiﬁce pe arena mondială în 2008-2010 Agenţia Elveţiană de Cooperare
şi Dezvoltare pentru Republica Moldova i-a oferit sub formă de donaţie un set de
echipament performant pentru investigaţii hidrochimice şi hidrobiologice în valoare
de circa 1,7 mln. lei. Astfel, baza tehnico-materială a laboratorului din subordinea
dumneaei a fost consolidată esenţial.
Dna profesor Elena Zubcov, ﬁind o soţie, mamă şi bunică excelentă, a fost întotdeauna
susţinută cu multă dragoste de familie. Zi de zi o vedem braţ la braţ venind spre institut
cu soţul Nicolae Zubcov, doctor în biologie, conferenţiar cercetător, ornitolog de
specialitate, care a încurajat-o mereu să planeze la nivel înalt în lumea ştiinţei, asemeni
păsărilor. Fiind o famile de cercetători, i-au insuﬂat curiozitatea de a pătrunde în tainele
lumii vii şi ﬁicei, Natalia Zubcov, doctor în biologie, conferenţiar cercetător, care
activează cot la cot cu mama sa în laboratorul de Hidrobiologie şi Ecotoxicologie al
Institutului de Zoologie al AŞM. Însă cea mai mare bucurie în această familie frumoasă
şi demnă de urmat este nepoţelul Ilieş, care abea a păşit pragul şcolii, cu speranţa că
va îmbrăţişa nobila profesie de cercetător şi va completa dinastia de biologi a familiei
Zubcov.
Activitatea zilnică este reprezentată de o muncă plină de abnegaţie, susţinută în
permanenţă de voinţă şi interes. Relaţiile frumoase cu colegii, ajutorul dezinteresat,
bunătatea, căldura suﬂetească şi inteligenţa sunt calităţile care o caracterizează ca
savant, dascăl şi om.
La această frumoasă vârstă Dna profesor Elena ZUBCOV posedă o capacitate de
muncă şi energie inepuizabilă. Măiestria de cercetător aﬁrmată în numeroase realizări
ştiinţiﬁce, o plasează pe bună dreptate în rândurile personalităţilor de valoare ale ştiinţei
hidrobiologice.
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Cei care sunt aproape, pot vedea câtă generozitate şi pricepere pune distinsa Dnă
în valorile ştiinţiﬁce şi didactice. Prin bunătatea, sinceritatea şi dăruirea sa este un
exemplu demn de urmat pentru tineret.
Cu prilejul frumoasei aniversări de 65 ani, urăm omagiatei, sănătate durabilă,
să înainteze nelimitat în vârstă, dar să rămână mereu tânără la suﬂet şi la chip, spre
aprofundarea activităţii de cercetare, să genereze noi valori ştiinţiﬁce şi să insuﬂe
tineretului studios pasiunea de cercetare în domeniul ştiinţei hidrobiologice.
Fie ca admirabila inteligenţă, cultura spirituală şi temeinica pregătire profesională
să o ajute să înfrunte cu demnitate toate stăvilarele vieţii, să ﬁe permanent onorată cu
dragoste curată, fericire adevărată şi stima binemeritată de la rude, discipoli şi colegii
de breaslă.
Acad. Gheorghe Duca, președinte AȘM,
Acad. Ion Toderaş, director al Institutului de Zoologie al AŞM,
Dr. hab., profesor Laurenţia Ungureanu,
director adjunct pe probleme de știință a Institutului de Zoologie al AȘM

189

