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Descriere personală
Bună ziua,
Sunt Florea SURDU, conferențiar universitar, doctor în științe militare al Universității
Naționale de Apărare - București. În prezent, activez în cadrul Facultății de Relații
Internaționale și Studii Europene a Universității Europei de Sud-Est „Lumina” -Bucuresti, ca
profesor asociat.
Experiența profesională, managerială, dar și cea didactică, mă determină să fac față
permanent noilor provocări ale secolului XXI legate de problemele de protecția mediului,
dezvoltare durabilă,management al urgențelor civile, securitatea și sănătatea în muncă.
În calitate de profesor universitar (de peste 10 ani), cu o bogată experiență didactică,
de formare profesională continuă și cercetare, sunt preocupat pentru noi abordări și deschideri
promovate de Uniunea Europeană, așa cum sunt cele legate de protecția mediului, dar mai
ales de perfecționarea profesională a oamenilor.
Experiența dobândită este întărită și de acumulările obținute pe perioada studiilor în
străinătate, în cadrul NATO sau U.E. De asemenea, mi-au fost benefice cunoștințele
dobândite în calitate manager de proiect și/sau participant în diverse colective de
implementare a unor proiecte cu finanțare națională sau europeană.
Abilitățile educaționale, competențele dobândite prin pregătirea teoretică, cumulate cu
experiența profesională îndelungată (peste 30 de ani) de realizare și implementare a unor
proiecte în domeniul sistemelor de management de mediu (ISO-14001), a celor de securitate
și sănătate în muncă (OHSAS 1800), educației (leadership, dezvoltare managerială, formare
profesională a adulților), comunicare și relații publice, îmi permit, pe lângă o abordare
educațională potrivit „Strategiei Bolognia”, multidisciplinară și o viziune holistică în realizarea
proiectelor, utilizarea eficientă a tehnicilor ți instrumentelor specifice managementului de
proiect.
Prestigiul recunoscut pe plan naţional şi internaţional în domeniul protecţiei mediului,
gestionarea urgențelor civile, securităţii şi sănătăţii în muncă, supravegherii tehnice şi
metrologiei legale, este consființit de poziția/activitatea, ca reprezentant al ROMÂNIEI
(M.Ap.N.), în cadrul unor grupuri de lucru/proiecte/ studii- pilot precum: Grupul de Lucru de
Protecţia Mediului al NATO (NATO/EPWG), Grupul de Instrucţie de Mediu al NATO
(NATO/ETWG), Comitetul pentru Provocările (Sfidările) Societăţii Moderne al NATO
(NATO/CCMS), precum și Grupul UE/EnvNET.
În plus, participarea mea la conferinţe, seminarii, colocvii, simpozioane pe linia
protecţiei mediului, dezvoltării durabile şi securităţii în muncă, în ţară şi în străinătate,
organizate sub egida NATO şi UE, îmi întregesc experiența în CV-ul personal.
Este o onoare pentru mine să fac parte, încă din anul 2011, din echipa de lectoricolaboratori ai echipei Faxmedia, iar plăcerea de a lucra cu oamenii, în formarea adulților, îmi
conferă oferă posibilitatea de a comunica excelent cu cursanții și ai motiva pentru o
dezvoltarea profesională proprie.

