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Informatii personale 

 

Nume/Prenume  Nichifor Florin 
Adresa  Romania, Iasi, UAIC Corp D, Strada Toma Cozma 3, cod postal 700554 
Telefon  +040742362434   

Fax   
E-mail  florinnichifor71@yahoo.com 

 

Cetatenia  Română 
 

Data nasterii  21.09.1971 
 

 Sex  Masculin 
 

Locul de munca vizat / 
 Aria ocupationala 

 Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, Facultatea de Educație Fizică și Sport 
Educație fizică și sportivă, activități conexe. 

 
2008 – prezent Lector universitar titular, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Iaşi. 
 

          2002 –2008 Asistent universitar titular, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Iaşi. 
 
          2001-2002 – cadru didactic asociat la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Iaşi -  Catedra a 
     II-a - Jocuri Sportive. 
 
          1995 – 2002 Profesor de educaţie fizică şi sport – Liceul cu Program Sportiv Iaşi,                     
          

 
         1994 – 1995 Profesor de educaţie fizică şi sport – Şcoala generală „Titu Maiorescu” Iaşi. 
 

Perioda  Mentionati pe rind fiecare experienta profesionala relevanta, incepind cu cea mai recenta dintre 
acestea.  Eliminati rindul daca este cazul (vezi instructiunile) 

   
   
    
   

 
Educație si formare 

 

Perioda  2006-2011 Doctor în Management, Universitatea “Al.I.Cuza” din Iaşi, Facultatea de Economie 
şi Administrarea Afacerilor. 

Calificarea / diploma obtinuta  1998-2001 Master - Management în sport, organizat de Facultatea de Educație Fizică și Sport din 
cadrul Universității “Al.I.Cuza” din Iaşi 

Experienta profesionala 
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 Aptitudini si competente 
personale 

 
Limba materna  Precizati  limba  materna (daca este cazul specificati a doua limba materna) 

 
 Limbi straine cunoscute 

Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 
 Nivel european (*)   Abilitati de ascultare Abilitati de citire Interactiune Exprimare  

 

Limba 
                                               Engleza 

       C1  C2  B2  B2  C1 

Limba 
                                             Franceza 

  A2  A2  A1  A1  A1 

(*) Cadrului european de referinţă pentru limbi 
 

Competente si abilitati sociale  Participant în calitate de invitat special şi organizator de evenimente cu caracter umanitar, de 
incluziune socială etc 

 
Competente si aptitudini 

organizatorice 
 Organizator de evenimente sportive naţionale şi internaţionale anuale.  

Promovare instituţională.  
Comunicare promoţională, relaţii publice şi activitate de marketing organizaţional 

 
Competente  si aptitudini tehnice  Descrieti competentele si indicati contextul in care au fost dobindite. Eliminati rindul daca este cazul 

(vezi instructiunile) 
 

Competente si cunostinte de 
utilizare a calculatorului 

   Microsoft Office, Photoshop, CorelDRAW 

 
Competente si aptitudini artistice  Descrieti competentele si indicati contextul in care au fost dobindite. Eliminati rindul daca este cazul 

(vezi instructiunile) 
 

Alte competente si aptitudini  Consiliere în managementul evenimentelor sportive; antrenor secund Liga I (România) 
Futsal, Antrenor principal U 19 Futsal (Romania) 

 
Permis de conducere  Permis de conducere – categoria B 

 
Informatii suplimentare  Indicati alte informatii utile care nu au fost mentionate anterior, de exemplu: persoane de contact, 

referinte etc. 
 

 Anexe  Enumerati documentele atasate CV-ului, daca este cazul (vezi instructiunile) 
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