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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume NĂDEJDE, Marius-Ionel 

Adresă(e) Str.Chimiei, bl.3, sc.A, ap.3, Dărmăneşti, judeţul Bacău, România 

Telefon(oane) - Mobil: 0741692760 

Fax(uri) - 

E-mail(uri) nadejdemariusionel@yahoo.ro 

  

Naţionalitate(-tăţi) Română 

  

Data naşterii 09.06.1989 

  

Sex M 

  

Educaţie şi formare  

Perioada  

Calificarea / diploma obţinută 2014- prezent- student doctorand (anul V) 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Școala Doctorală a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău 
Ingineria mediului 

  

Perioada 2011- 2013 

Calificarea / diploma obţinută Valorificarea Resurselor Biologice și Protecția Mediului 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Legislaţia mediului, monitorizarea faunei piscicole, monitoring ecologic 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 
Facultatea de Științe 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

Studii universitare de masterat 

Perioada 2008-2011 

Calificarea / diploma obţinută Biologie 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Biologie animală, biologie vegetală, ecologie, hidrobiologie 
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 
Facultatea de Științe 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

Studii universitare de licenţă 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 

  

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e) 

 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare 
scrisă 

Limba engleză  A2  B1  A2  A2  A2  

Limba franceză  A2  B1  A1  A1  A2  

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

  

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

Spirit de echipă, iniţiativă, capacitate de comunicare, adaptabilitate 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Spirit organizatoric (format prin participarea la diferite proiecte în timpul 
studiilor universitare), membru al comitetului de organizare a 
simpozioanelor, persoană ordonată, responsabilă. 
În perioada 1-12 noiembrie 2012 am participat la un Workshop 

transdisciplinar  privind Impactul social şi individual al Organismelor 

Modificate Genetic. 

Am fost membru în comitetul de organizare a simpozionului naţional 
Ecologia şi Protecţia Ecosistemelor , ediţia a X a, în perioada 7-9 noiembrie 
2013. 
Membru în comitetul de organizare al Second International Conference on 
NATURAL AND ANTHROPIC RISKS ICNAR2014 4-7 June, 2014 Bacau, 
ROMANIA 

  

Competenţe şi aptitudini 
tehnice 

Capacitate de utilizare a aparaturii pentru prelevat probe. 
Realizare de măsurători biometrice la peşti. 

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel, Power 
Point), Internet. 

  

Alte competenţe şi aptitudini Competitivitate, muncă de teren. 

  

Permis(e) de conducere Categoria B 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Informaţii suplimentare Titlul lucrării de disertaţie:”Starea actuală a comunităţilor piscicole din 
tronsonul Nehoiu-Pârscov de pe râul Buzău” 

  

Anexe Publicaţii ştiinţifice 
 “Fish diversity index of Casin River for several periods from 

1998,1999,2004 and 2008” (poster) 

 Mediteranean Conference for Academic Disciplines Valletta, Malta, 2-

6 March 2014: 

                  - “Interactive learning units based on in-situ real time data 

observations” (poster) – co-author 

 Second International Conference on Natural And Anthropic Risks 

ICNAR 2014 4-7 June, 2014 Bacau, Romania: 

                - “Biomonitoring the quality of aquatic ecosystems using non-

destructive investigation techniques”  (poster)  

 The 11th International Conference OPROTEH , Bacău, June 4 – 6, 

2015 

- „Correlation  between  FTIR  spectra  of  fish scale  collagen  and  

fish  morphology” (oral presentation).  

- „New biosorbents for removing heavy metals from polluted 

water: An overview” (oral presentation) – co-author 

 ECOLOGY AND ECOSYSTEM PROTECTION,  XI edition, BACAU 

5 – 7 November 2015 

- „The study of the environmental characteristics of non-polluted 

area through the fish fauna” (poster).  

- „Correlation between the accumulation of heavy metals in river 

water and fish population”(poster) – co-author 

 11th International Conference ELSEDIMA “Environmental 

Legislation, Safety Engineering and Disaster Management” Building 

disaster resilience in a changing world, 26-28 May 2016, Cluj-Napoca, 

Babeș-Bolyai University, ROMANIA 

- “Structural investigations regarding the presence of metal 

complexes in fish scales, using nondestructive methods” (poster). 

- „Biosorbents obtained based on titanium oxide. A short review.” 

(poster)-co-author. 

 International Conference of Applied Sciences – CISA,  June 2nd – 4th-

2016. 

- „Evaluation de la contamination par les éléments traces (Cd, Pb, 

As) des poissons du lac Togo (sud-est du Togo): risque sanitaire 

pour les consommateurs” (oral presentation) - co-author 

- „Diversité des macroinvertébrés benthiques de la rivière Alibori 

dans le bassin de Coton du Bénin” (oral presentation) – co-author. 

 

   

 


