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Curriculum vitae  
Europass  

Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume PRICOPE FERDINANT 

Adresă(e) Bl. S9,Sc. C, ap. 49, Str. Mărăţei, Piatra Neamţ, România 

Telefon(oane)  Mobil: 0744.592202   

Fax(uri)  

E-mail(uri) ferdinand_ pricope @ yahoo.com 
  

Naţionalitate română 
  

Data naşterii 06, septembrie 1954 
  

Sex masculin 
  

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2007 şi în prezent:;  

Funcţia sau postul ocupat conferenţiar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Ecologie generală, Hidrobiologie, Protecţia mediului 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău, Facultatea de Ştiinţe, Departamentul  de Biologie, Ecologie si 
Protecţia Mediului; 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ 

Perioada 1997-2007 

Funcţia sau postul ocupat lector 

Activităţi şi responsabilităţi principale Hidrobiologie, Protecţia mediului 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Bacău, Facultatea de Ştiinţe, Catedra de Biologie; 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate învăţământ 

Perioada 1995-1997 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător ştiinţific principal III 

Activităţi şi responsabilităţi principale cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Centrul de Cercetare pentru Piscicultură, Pescuit şi Industrializarea Peştelui Galaţi, Laboratorul de 
Acvacultură şi Ecologie Acvatică Piatra Neamţ   

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare  

Perioada 1989-1995 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător ştiinţific 

Activităţi şi responsabilităţi principale cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Centrul de Cercetare pentru Piscicultură, Pescuit şi Industrializarea Peştelui Galaţi, Laboratorul de 
Acvacultură şi Ecologie Acvatică Piatra Neamţ   

Tipul activităţii sau sectorul de activitate cercetare 
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Perioada 1982-1989 

Funcţia sau postul ocupat biolog 

Activităţi şi responsabilităţi principale cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Centrul de Cercetare pentru Piscicultură, Pescuit şi Industrializarea Peştelui Galaţi, Laboratorul de 
Acvacultură şi Ecologie Acvatică Piatra Neamţ   

Tipul activităţii sau sectorul de activitate cercetare 

Perioada 1981-1982 

Funcţia sau postul ocupat biolog 

Activităţi şi responsabilităţi principale cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Centrul de Cercetări Biologice, Geologice şi Geografice Stejarul Pângăraţi, judeţul Neamţ 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate cercetare 

Perioada 1979-1981  

Funcţia sau postul ocupat Profesor  

Activităţi şi responsabilităţi principale învăţământ  

Numele şi adresa angajatorului Liceul Agroindustrial Horio-Roman, Judeţul Neamţ  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate învăţământ  

Perioada 1978-1979  

Funcţia sau postul ocupat profesor  

Activităţi şi responsabilităţi principale învăţământ  

Numele şi adresa angajatorului Şcoala generală nr. 7, Iaşi  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate învăţământ  
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 1995 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în biologie, specializarea zoologie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Teza de doctorat: Cercetări privind creşterea dirijată a unor specii de ciprinide şi salmonide 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi 

Perioada 1990-1995 

Calificarea / diploma obtinuta Stagiul de doctorat 

Numele si tipul institutiei de invatamint / 
furnizorului de formare 

Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi 

Perioada 1974 - 1978 

Calificarea / diploma obtinuta Diplomă de licenţă în biologie, specializarea biologie 

Numele si tipul institutiei de invatamint / 
furnizorului de formare 

Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi, Facultatea de Biologie 

Perioada 1969 - 1973 

Calificarea / diploma obtinuta Diplomă de bacalaureat 
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Numele si tipul institutiei de invatamint / 
furnizorului de formare 

Liceul Petru Rareş, Piatra Neamţ 

Perioada 1961 - 1969 

Calificarea / diploma obtinuta Diplomă de absolvire 

Numele si tipul institutiei de invatamint / 
furnizorului de formare 

Şcoala Generală nr. 1, Comuna Străoane, Judeţul Vrancea 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă, vezi instrucţiunile) 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză   bine  bine  satisfăcător  satisfăcător  bine 

Limba franceză   bine  bine  satisfăcător  satisfăcător  bine 

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

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- membru în comisii de licenţă şi disertaţie; 

- responsabil program de studii VRBPM; 
- conducător ştiinţific de lucrări metodico-ştiinţifice pentru obţinerea gradului didactic I în învăţământul 
preuniversitar     

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

- ştiu să utilizez calculatorul într-o măsură acceptabilă 

Alte competenţe şi aptitudini Apartenenţa la societăţi ştiinţifice şi profesionale 

- membru al Societăţii Române de Limnologie; 
- membru al Societăţii da Ihtiologie din România; 
- membru al Societăţii de Acvacultură din România; 

Permis de conducere Categoria B 
  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Informaţii suplimentare Participare la proiecte de cercetare-dezvoltare pe bază de contract / grant 
1. Grant tip A nr. 5 Cod CNCSIS 852/2002, 381/2003 - Ameliorarea metodologiei de monitorizare 

a ihtiofaunei din bazinele acvatice, durata 2002-2003, valoarea 38.mil. lei , director de grant; 
2. Proiect nr. 41281-cod 14/1999 - Monitoringul comunităţilor de peşti naturale ameninţate din 

fauna României, Subproiect: Monitorizarea comunităţilor piscicole din bazinul râului Siret, 
durata 1999-2001, valoare 40.000 dolari, membru in echipa de cercetare; 

3. Grant CNCSIS 383/2002 - Studiul limnologic complex al bazinului hidrografic al râului Siret, 
durata 2002-2004, valoare 33.700, membru in echipa de cercetare; 

4. Grant tip A cod CNCSIS 1010/2004- Monitorizarea prospectivă a ihtiofaunei din bazinul râului 
Buzău, durata 2004, valoare 20.000, membru in echipa de cercetare; 

5. Grant tip CEEX, Nr. 645/20.10.2005 - Conservarea şi managementul resurselor pescăreşti, 
durata 2005-2007, valoare 206.000,  membru in echipa de cercetare; 

6. Grant  CNCSIS 5003/2005 - Dinamica şi succesiunea ecologică în ecosistemele de tipul 
zonelor umede din bazinul mijlociu al râului Siret, durata 2005-2007, valoare 210.000, membru 
în echipa de cercetare; 

7. Grant CNCSIS tip A, Nr. 1329/2006 - Dezvoltarea unui sistem integrat de monitorizare a calităţii 
apei pe baza indicatorilor biologici şi evidenţierea presiunii antropice asupra ecosistemelor 
lotice, durata 2006-2008, valoare 107.000, membru în echipa de cercetare; 

8. Grant nr. 044096 – Consorţiu International EFI+ – Improvment and spaţial extension of the 
European Fish Index (Partener 11 – Romania), durata 2007-2009, valoare 44000 Euro, 
membru in echipa de cercetare; 

 
Participare ca membru in echipa la contracte de cercetare: 

 
1. Contract Nr. 11156/2005 (2005) cu Directia Ape Buzău – Ialomiţa – Inventarierea ihtiofaunei din 
bazinul hidrografic al râului Buzău; valoare 2700 lei; membru in echipa de cercetare;                                                            
 2. Contract Nr. 6/2006 (durata 2006-2007) cu Direcţia Ape Argeş – Inventarierea ihtiofaunei din bazinele 
hidrografice Argeş – Vedea; valoare 68001 lei; membru in echipa de cercetare;                                                          
 3. Contract Nr. 10069/2007 cu SC AQUATERA Iaşi (contract de consultanţă) – Studiu privind 
identificarea si validarea parametrilor relevanţi din cadrul Indicelui Piscicol European (EFI+) în evaluarea 
şi clasificarea cursurilor de apă. Studiu de caz – Bazinul hidrografic Suceava; valoare 17000 lei; membru 
in echipa de cercetare; 

 
  

Anexe Lista lucrărilor ştiinţifice publicate 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


