Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume

NEDEFF FLORIN MARIAN

Adresă(e)
Telefon(oane)
Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Locul de muncă vizat Conferențiar universitar
Domeniul ocupațional Domeniul educațional

PerioadaFebruarie 2019-Ianuarie 2021
Funcţia sau postul ocupat Șef lucrări/lector
Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
Activităţi şi responsabilităţi
principale

-

Susținerea orelor de curs, seminar, proiect și laborator
Desfășurarea activităților de cercetare
Participarea și contribuirea la derularea unor proiecte și contracte de cercetare
Contribuția la dezvoltarea și dotarea laboratorului de acustică, cadastru și
topografie
Dezvoltarea relațiilor internaționale

Perioada octombrie 2018- februarie 2019
Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar
Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

octombrie 2013-iunie 2018
Cadru didactic asociat pe perioadă determinată , Departament: Ingineria mediului și
Inginerie Mecanică
-

Susținerea orelor de seminar și proiect în regim de plata cu ora în cadrul
departamentului
Desfășurarea activităților de cercetare
Participarea și contribuirea la derularea unor proiecte și contracte de cercetare
Contribuția la dezvoltarea și dotarea laboratorului de acustică, cadastru și
topografie
Dezvoltarea relațiilor internaționale cu Universitatea din Cadiz, Spania

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
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Perioada

iunie 2011 – martie 2013

Funcţia sau postul ocupat

Inginer constructor

Activităţi şi responsabilităţi
principale

-

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada

Participa la elaborarea ofertelor (studiaza proiectele, intocmeste antemasuratori,
realizeaza grafice de executie, etc.)
Gestioneaza lucrarile incredintate pana la finalizarea si predarea acestora;
Asigura interfata intre societate si beneficiari pentru derularea in bune conditii a
contractelor;
Asigura controlul permanent al calitatii lucrarilor;
Intocmeste procesele verbale de control al calitatii;
Coordoneaza executia prin planificarea activitatilor, organizarea echipelor,
gestionarea materialelor si a echipamentelor;
Intocmeste sau verifica cantitatile de lucrari real executate;
Urmareste respectarea normelor de protectie si securitate a muncii.

S.C. Romconstructor S.A. Bacau
Constructii
iulie 2010-septembrie 2010

Funcţia sau postul ocupat

Practica:Inginer constructor

Activităţi şi responsabilităţi
principale

-

Asigura controlul permanent al calitatii lucrarilor;
Intocmeste procesele verbale de control al calitatii;
Coordoneaza executia prin planificarea activitatilor, organizarea echipelor,
gestionarea materialelor si a echipamentelor;
Intocmeste sau verifica cantitatile de lucrari real executate;

Numele şi adresa angajatorului S.C. General Constructii Tehnic Plus. SRL Bacau
Tipul activităţii sau sectorul de Constructii
activitate
Educație și formare
Perioada martie-iulie 2020
Calificarea / diploma obţinută Curs postuniversitar: Securitate cibernetica
Disciplinele principale studiate / Elemente introductive de securitate cibernetică
competenţe profesionale dobândite Securitatea cibernetică a sistemelor informatice
Securitate cibernetică a dispozitivelor mobile
Evaluare de securitate cibernetică
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău
învăţământ / furnizorului de formare
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Perioada martie 2013- iulie 2017
Calificarea / diploma obţinută Diplomă doctor
Disciplinele principale studiate / Domeniul: Ingineria mediului
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău
învăţământ / furnizorului de formare
Perioada februarie 2015- mai 2015
Tipul activităţii sau sectorul de Stagiu Erasmus de pregatire
activitate
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea din Cadiz, Spania
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada 2014
Calificarea / diploma obţinută Evaluator nivel de risc, securitate și sănătate în muncă
Disciplinele principale studiate / Curs postuniversitar de perfecționare
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada 2012
Calificarea / diploma obţinută Auditor pentru:Sistemele de management ale calității
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de AEROQ – România
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

2011-2013
Diploma master
Master. Specializarea Managementul Producţiei Mediului in Industrie
Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Inginerie,

2009-2012
Diploma licență
Specializarea: Management-Marketing
Universitatea George Bacovia din Bacau/ Facultatea de Stiinte Economice,
Juridice si Administrative

Perioada 2007-2011
Calificarea / diploma obţinută Inginer constructor
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Disciplinele principale studiate / Specializarea: Constructii Civile, Industriale si Agricole
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea ‚Gh. Asachi’ Iasi, Facultatea de Constructii si Instalatii,
învăţământ / furnizorului de
formare

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)

Romana

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Înţelegere

Autoevaluare
Nivel european (*)

Limba

Ascultare

Vorbire

Scriere

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

Exprimare
scrisă

engleza

Foarte bine

Foarte bine

Foarte bine

Foarte bine

Bine

germana

Bine

Bine

Bine

Bine

Satisfacator

spaniola

Bine

Bine

Bine

Bine

Bine

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

Competenţe şi abilităţi sociale

Comunicare şi relaţionare: Ascultare activă, selectarea căilor şi mijloacelor adecvate,
adaptarea la situaţii noi şi neprevăzute, identificarea particularităţilor individuale şi de
grup ale interlocutorilor, mediere şi negocierea conflictelor, modelarea comportamentului
în raport cu interlocutorii. Mi-am format şi dezvoltat aceste competenţe în context
profesional.

Competenţe şi aptitudini Competenţe de conducere şi coordonare.
organizatorice - coordonator lucrari de constructii

- evaluator nivel de risc siguranță și securitate ocupațională
- auditor pentru:Sisteme de management ale calității

Competenţe şi aptitudini Risc si securitate industrială (Evaluator de risc si securitatea muncii)
tehnice Auditor sisteme de management al calitatii
Utilizare sonometrul Bruel&Kjaer 2270

Competenţe şi aptitudini de - operare PC: Windows 10, Autocad, , Matchad, MS Office (Word, Excel, Power Point,
utilizare a calculatorului Outlook), Prezi, Software de analiză acustică Bruel&Kjaer
Permis(e) de conducere Categoria B
Articole publicate în reviste indexate BDI: 7
Articole publicate în reviste indexate ISI: 31
Prezentări și publicații la conferințe internaționale: 11
Material didactic, cărți, caiet de laborator, etc : 5
Membru în contracte de cercetare și proiecte: 37
Director de contracte: 2

Data
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