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

 
 
 

INFORMATII PERSONALE  
 

Nume  Ioan JURCA 

Adresă  Bucuresti, str.Aleea Istru, nr.2B, Bloc A14C, sc.6, ap.86 

Telefon  +40 311 044 233      

Fax  - 

E-mail  jurca@geoecomar.ro 

 
Naţionalitate  romana 

 
Data naşterii  19 ianuarie 1948 

 
EXPERIENTA PROFESIONALA  

  
• Perioada   Din 2005 – pana in prezent 

• Numele şi adresa angajatorului  Institutul National de Geologie si Geoecologie Marina, Bucuresti, Str.Dimitrie Onciul nr.23-25 
• Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
 Departamentul de Echipamente Stiintifice 

• Funcţia sau postul ocupat  Sef Departament 
• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 Gestionarea echipamentelor stiintifice.Proiectare si mentenanta. 

 
• Perioada   1989 -  2005     

• Numele şi adresa angajatorului  Academia Nationala de Educatie Fizica si Sport,Bucuresti 
• Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
 Centrul de Cercetari Interdisciplinare 

• Funcţia sau postul ocupat  Cercetator Principal 
• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 Proiectarea si realizarea  aparaturii pentru testarea sportivilor de mare performanta 

 

• Perioada   1986-1989 
• Numele şi adresa angajatorului  Institutul National de Creatie  Stiintifica si Tehnica, Bucuresti    
• Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
 Laboratorul Echipamente pentru Motoare de Aviatie 

• Funcţia sau postul ocupat  Cercetator principal 
• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 Constructia echipamentelor electrice de pornire pentru  motoare de aviatie 

 

• Perioada   1971- 1986 
• Numele şi adresa angajatorului  Institutul Geologic al Romaniei,Bucuresti 
• Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
 Departamentul de Cercetare – Dezvoltare Aparatura Geofizica 

• Funcţia sau postul ocupat  Inginer electronist / Cercetator stiintific (din 1977)  
• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 Realizarea de aparatura magnetometrica: magnetometru flux- gate,  

magnetometru cu precesie protonica, aparatura de investigatie in infrarosu 
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EDUCATIE SI FORMARE 
 

• Perioada   2000- 2005 
• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională 

 Universitatea Bucuresti,  Facultatea de Geologie si Geofizica 

• Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

 Aparatura geofizica  

• Tipul calificării/diploma obţinută  Diploma de Doctor 
• Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 
 Doctorat 

 
• Perioada   1988 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională 

      Universitatea Politehnica Bucuresti  
 Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei          
   
 

• Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

 Microprocesoare 

• Tipul calificării/diploma obţinută  Diploma Masterat 
• Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 
 Postuniversitar 

 
 
 

• Perioada   1966-1971 
• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională 

      Universitatea Politehnica Bucuresti  
 Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei          
   
 

• Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

 Electronica Aplicata 

• Tipul calificării/diploma obţinută  Diploma de Inginer Electronist 
• Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 
 Invatamant Superior 

 
 
 

• Perioada   1963-1966 
• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională 

    
 Liceul Teoretic Petrosani 

• Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

 Liceu teoretic 

• Tipul calificării/diploma obţinută  Diploma de Bacalaureat 
• Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 
 Invatamant  Mediu 
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APTITUDINI SI COMPETENTE 

PERSONALE 
dobândite în cursul vieţii şi carierei  

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

 
LIMBA MATERNA  romana 

 
LIMBI STRAINE CUNOSCUTE 

 

  engleza 
• Abilitatea de a citi  bine 

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

 
APTITUDINI SI COMPETENTE 

SOCIALE 
Locuiţi şi munciţi cu alte persoane, într-
un mediu multicultural, ocupaţi o poziţie 

în care comunicarea este importantă sau 
desfăşuraţi o activitate în care munca de 

echipă este esenţială.  
(de exemplu cultură, sport etc.) 

 Capacitate buna de comunicare si  abilitate de a lucra in echipa. 

 
APTITUDINI SI COMPETENTE 

ORGANIZATORICE 

De exemplu coordonaţi sau conduceţi 
activitatea altor persoane, proiecte şi 

gestionaţi bugete ; la locul de muncă, în 
acţiuni voluntare (de exemplu în domenii 

culturale sau sportive) sau la domiciliu. 

 Conduc departamentul de  echipamente stiintifice si  asigur mentinerea  standardului   de 
calitate. 

 

APTITUDINI SI COMPETENTE 

TEHNICE 
(utilizare calculator, anumite tipuri de 

echipamente, maşini etc.) 

  Compententa si expertiza in domeniul proiectarii, realizarii si  mentenantei  echipamentelor 
stiintifice.   

 
 

PERMIS DE CONDUCERE   Din anul 1983. 
 
 

 
 


