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 C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMATII PERSONALE  
 

Nume  PĂUN, FLORIAN 
Adresă  Str. Unirii nr.112A, bl.U6 sc.A ap.9 , 900580, Constanţa, România  
Telefon  0721894605, 0341405461, 0788483657 

Fax  0241690366 
E-mail  miricip@zappmobile.ro 

 

Naţionalitate  română 
 

Data naşterii  [15.04. 1950 ] 
 
 

EXPERIENTA PROFESIONALA  
  

• Perioada (de la – până la)  12.1996 - prezent 

• Numele şi adresa angajatorului  Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină 

• Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Laboratorul de analize sedimentologice şi mineralogice 

• Funcţia sau postul ocupat  Cercetator Stiintific gradul III 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Sedimentologie, Granulometrie, GPS-Batimetrie, procesare computerizată, programare 

 
• Perioada (de la – până la)  02.1993-11.1996 

• Numele şi adresa angajatorului  Centrul Român de Geologie şi Geoecologie Marină Bucureşti 

• Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Filiala Constanta 

• Funcţia sau postul ocupat  Cerc. Stiinţif. pr. III 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Sedimentologie, Granulometrie, GPS-Batimetrie, procesare computerizată, programare 

 
• Perioada (de la – până la)  06.1991-02.1993 

• Numele şi adresa angajatorului Institutul de Geologie şi Geofizică - Bucureşti 

• Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Laboratorul de Geologie Marina 

• Funcţia sau postul ocupat  informatician  

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Sedimentologie, Granulometrie, GPS-Batimetrie, procesare computerizată, programare 

 
• Perioada (de la – până la)  10.1981-06.1991 

• Numele şi adresa angajatorului Şantierul Naval Constanţa 

• Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Serviciul STC 

• Funcţia sau postul ocupat  Ing.controlor CTC 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Controlul calităţii lucrărilor electrice-electronice-automatizare nave noi şi reparaţii 
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• Perioada (de la – până la)  09.1977-10.1981 

• Numele şi adresa angajatorului  Liceul Industrial-CFR Feteşti 
• Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
 Titular catedra discipline electrice-automatizări 

 
• Funcţia sau postul ocupat  Profesor discipline tehnice electrice, automatizări, cu gradul  de definitivat în învăţământ 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Predarea disciplinelor tehnice, diriginte, activităţi complementare 
 

   

• Perioada (de la – până la)  08.1974-09.1977 

• Numele şi adresa angajatorului  Combinatul de ÎngrăşămineC himice Slobozia-Ialomiţa 

• Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Inginer automatist al fabricii de Amoniac; procurarea aparaturii de automatizare pentru întregul 
combinat. 

• Funcţia sau postul ocupat  Inginer automatist 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Supravegherea, întreţinerea, repararea instalaţiilor de automatizare (Atelier AMA). 
Procurarea aparaturii de automatizare pentru întreţinere-reparaţii (Serviciul MEA). 

 
 

EDUCATIE SI FORMARE 
 

• Perioada (de la – până la)  10.1969 – 06.1974 
• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională 

 Facultatea de Automatică  
secţia Automatică;  
Institutul Politehnic  Bucureşti 

• Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

 Automatizări 

• Tipul calificării/diploma obţinută  Inginer automatist 

• Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 

 Studii superioare 

 
• Perioada (de la – până la)  15. 09.1968 – 15.06.1969 

 
• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională 

 Liceul teoretic Feteşti 
 

 

• Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

 secţia REAL 

• Tipul calificării/diploma obţinută  Diplomă de bacalaureat 

• Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 

 Studii medii 

 
APTITUDINI SI COMPETENTE 

PERSONALE 
dobândite în cursul vieţii şi carierei  

dar care nu sunt recunoscute neapărat 
printr-un certificat sau o diplomă. 

 
LIMBA MATERNA  ROMÂNĂ 

 
LIMBI STRAINE CUNOSCUTE 

 

  ENGLEZA 
• Abilitatea de a citi  bine 

• Abilitatea de a scrie  bine 
• Abilitatea de a vorbi  bine 
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  FRANCEZA 
• Abilitatea de a citi  bine 

• Abilitatea de a scrie  bine 
• Abilitatea de a vorbi  bine 

 
SPECIALIZĂRI ŞI CALIFICĂRI 

 
 

 - 13.06. – 26.06.1993: cursuri de vară Black Sea University – Marine resources, Costineşti, 
România 

 
EXPERIENŢA ACUMULATĂ ÎN 

PROGRAME 

NAŢIONALE/INTERNAŢIONALE 

 1995-1998 - Proiectul “European River-Ocean System -  EROS  2000 şi EROS 21” 
1998-1999 - Delta lakes as Nutrient Sinks- A Process Study Along a Salinity Gradient în the 
Danube Delta (în colaborare cu Limnological Research Center - Zürich). 
2003-2007 - GEF Black Sea Ecosystems Recovery Project - “Control of eutrophication, 
hazardous substances and related measures for rehabilitation of the Black Sea ecosystem”. 
2003 – 2006 - Proiect CERES – Cartografierea geologică şi geofizică a zonei circumlitorale 
corespunzătoare Orogenului Nord Dobrogean şi Investigarea geofizică - geoecologică integrată 
a sectorului litoral Sfântu Gheorghe – Vadu 
2003 – 2006 - Proiect PN03-33 02 01 – Studiul geoecologic, modelarea şi prognozarea evoluţiei 
geologice, structurale şi ambientale a Deltei Dunării, în vederea evaluării impactului schimbărilor 
globale şi activităţilor antropice asupra condiţiilor de mediu şi socio-economice din zona deltaică 
şi costieră. 
2007-2008 - Proiect PN06-27 01 02  -elaborarea de harti (sc.1:25000, 1:50000) si alte 
documentatii cartografice pentru Marea Neagra prin aplicarea de tehnici competitive de 
investigatie in vederea corelarii la scara de bazin, regionala si europeana 
2007-2008 - Proiect PN 06-27 01 01 Studii complexe (batimetrice, geologice, geochimice, 
geofizice.geoecologice, ecotoxicologice) asupra domeniului marin in vederea cunoasterii 
evolutiei geologice determinate de evenimentele geotectonice, schimbarile globale de clima si 
nivel al marii.  
2008-2009 SESAME Project

 
 

MEMBRU AL ASOCIAŢIILOR 

PROFESIONALE 
 Societatea geologică a României 

 
APTITUDINI SI COMPETENTE 

TEHNICE 
(utilizare calculator, anumite tipuri de 

echipamente, maşini etc.) 

 PROGRAMARE  FORTRAN, PASCAL, C, C++, C#,   VBA ETC. UTILIZARE DIFERITE SOFTURI CALCULATOR 

 
APTITUDINI SI COMPETENTE 

ARTISTICE 
Muzică, desen, pictură, literatură etc. 
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PUBLICATII  Păun,F.,Ariciuc, C.,Fulga, C.- 1996-Computer program for graphical and analitical studies in 
sedimentology – Anuarul IGR vol.69, Supliment nr.1. 

Ariciuc, C., Păun,F.- 1996 – signal Processing System for Eliminating the Distortion Effects 
Produced by the Presence of Reverberating Signals in Water Column- Anuarul IGR vol/69, 
Supliment nr.1. 

Popa, A., Fulga,C., Mihăilă, E., Păun, F., - Caracterizarea chimică, granulometrică şi 
mineralogică a aluviunilor din stratul de  sedimente  de pe braţul Sf.Gheorghe, Analele 
ştiinţifice ale INDD, Tulcea, mai 1996 

Păun,F., Donici, A. –Program computerizat pentru studii sedimentologice-exemplificări din Delta 
Dunării – Analele ştiinţifice ale INDD, Tulcea, 1998 

Donici, A. ,Păun,F., Date preliminare privind granulometria sedimentelor superficiale din Delta 
Dunării - Analele ştiinţifice ale INDD, Tulcea, 1998 

Gl. Caraivan, G Opreanu, A. Stănică,  Anca Donici, Constantina Fulga, Priscila    Opreanu,   
F. Păun:  Caracteristicile sedimentologice şi  geolitodinamice ale cordonului litoral 
Techirghiol – Sedimentology and geolithodynamics of the Techirghiol barrier beach. 2000 
Pontica, vol. 33-34, pg: 565-580 

Florian Păun, M.C.Păun, Computing Programme for Analytic and Synthetic Ecological indices 
Describing Ecosystems.  GEO-ECO-MARINA 2004 

Florian Păun, M.C.Păun, MSExcel built-in program for sediemntology.Probability Plot. GEO-
ECO-MARINA 2005. 

Florian Păun, M.C.Păun, MSExcel built-in program for flow and channel profile determination. 
GEO-ECO-MARINA 2006 

Florian Păun, M.C.Păun – Automated Data Processing. Custom Software Application for 
geoecology. (MS Excel built-in programs). GEO-ECO-MARINA 2007 

Opreanu G., Oaie Gh., Păun F.,  2007 “The dynamic significance of the grain size of sediments 
transported and deposited by the Danube” Geo-Eco-Marina nr.13  p: 111-119 

Opreanu G., Păun F.,  2008  “Diferenţe între rezultatele analizelor granulometrice realizate prin 
        pipetare şi difractometrie laser” Geo-Eco-Marina nr.14  p: 194-196 
 
 
 

   

 
 


