Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)

Badarau, Alexandru-Sabin
31, str. Ariesului, 400441, Cluj-Napoca, Romania

Telefon(oane)

Mobil:

+40748798714

Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

alex_fleming_ro@yahoo.com, alexandru@transsilvanica.com
Romana
25 iulie 1970
masculin

Locul de muncă vizat / Expert ecolog
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională 17 ani
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

01.10.1995-prezent
asistent universitar, lector universitar
elaborarea de lucrari practice de laborator si de teren, ca si de cursuri in domeniul mediului
Universitatea Babes-Bolyai, Facultatea de Stiinta si Ingineria Mediului, str. Fantanele nr. 30, ClujNapoca
Activitate didactica si de cercetare
01.05.1994-01.10.1995
presedinte
Coordonarea activitatilor clubului, elaborare si management de proiecte
Clubul Ecologic Transilvania, Str. Sindicatelor nr.6, Cluj-Napoca
Monitorizare arii protejate

Educatie si formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea națională sau
internațională
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1996-2005
doctor in stiinte, domeniul Geografie, subdomeniul Geografie Fizica cu lucrarea Landscape
Transformations in the Transylvanian Plain, Romania with special focus upon the Biogeographical
Aspects.
stagiu de doctorat de 5 ani
Universitatea Babes-Bolyai, Facultatea de Geografie
Studii doctorale, PhD
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Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea națională sau
internațională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea națională sau
internațională

1995-1996
master in domeniul Geografie, specializarea Geomorfologie Dinamica si Inginereasca
1 an ce a cuprins 12 cursuri in domeniul studiului reliefului ca suport al mediului inconjurator
Universitatea Babes-Bolyai, Facultatea de Geografie
Master in stiinta, MSc

1990-1995
licentiat in domeniul Geografie, specializarea Cercetarea Mediului Inconjurator

5 ani de instructie universitara in domeniul Mediului Inconjurator (50 de cursuri diferite)
Universitatea Babes-Bolyai, Facultatea de Geografie
Licentiat in stiinte naturale, BSc

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)

Ascultare

Engleză
Franceză

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

A1

A1

A1

A1

A1

B2

B1

B2

B2

B2

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

Competenţe şi abilităţi sociale

comunicativ, in cadrul elaborarii de proiecte la Clubul EcologicTransilvania ca presedinte, apoi in cei
16 ani de activitate didactica.

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

experienta organizatorica in implementarea pe teren a 5 proiecte pentru studiul si protectia
biodiversitatii, la care se adauga 14 practici de teren cu studentii in geografie si mediu

Competenţe şi aptitudini tehnice

tehnici audio, video de inregistrare si prelucrare in natura si laborator in domeniul studiului
biodiversitatii, tehnici GIS si GPS

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului
Competențe și aptitudini artistice
Alte competențe și aptitudini
Permis(e) de conducere
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am predat cinci ani un curs de Informatica la Facultatea de Stiinta si Ingineria Mediului a UBB
Permis de conducere categoria B
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Informații suplimentare

Am participat la urmatoarele proiecte Life Natura 2000 și POS Mediu pentru situri Natura 2000 in
cadrul carora am avut rol de expert evaluator flora si habitate:
POS SCI Sighisoara-Tarnava Mare (proiect Adept Romania)
POS SCI Trascau (proiect Albamont)
POS SCI Valcan, Petis, Miraslau (proiect Biounivers)
POS SCI Muntele Mare (Albamont)
POS SCI Domogled-Valea Cernei (ERSM)
Life Natura 2000 – STIPA (Adept Saschiz)
Life Natura 2000 Sic (SOR)
Am realizat propunerea si fisele standard ale urmoaroarelor situri Narura 2000
SCI Cojocna-Suatu-Crairat
SCI Fizes-Bontida (extindere)
SCI Podisul Secaselor (extindere)
SCI Pajistile Mihesu de Campia-Balda-Frata
SCI Pajistile Sarmasel-Milas
SCI Fanatele Pietroasa-Podeni
32 de lucrari publicate in domeniul studiului florei, vegetatiei si conservarii biodiversitatii

Anexe lista lucrari si proiecte
Data, 06. 06. 2015
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Semnătura,
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