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

 
 
 

INFORMATII PERSONALE  
 

Nume  CARABAN IRINEL VASILE  
Adresă  BD. ALEXANDRU LĂPUŞNEANU 86, Bl. LE 34, ap.2, 900205, Constanţa, România 

Telefon  0040 241 510115 

Fax  0040 241 690366 

E-mail   

 

Naţionalitate  română 
 

Data naşterii  21.03.1953 
 
 

EXPERIENTA PROFESIONALA  
  

• Perioada (de la – până la)  01.04.1994 - prezent 
• Numele şi adresa angajatorului  INCD pentru Geologie Marină şi Geoecologie (GeoEcoMar), Dimitrie Onciul Nr.23-25, Bucureşti, 

Romania 
• Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
 Geofizică şi Geologie Marină şi Dulcicolă 

 
• Funcţia sau postul ocupat  Tehnician I 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Măsurători teren şi prelucrări de date primare geofizice, prelevări de probe geologice, lucrări de 
tehnoredactare. 

• Perioada (de la – până la)  02.01.1984 – 01.04.1994 
• Numele şi adresa angajatorului  Institutul Geologic Român, Caransebeş Nr. 1, Bucureşti, Romania 
• Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
 Geofizică şi Geologie Marină şi Dulcicolă 

• Funcţia sau postul ocupat  Tehnician I 
• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 Măsurători gravimetrice, magnetometrice şi electrometrice marine şi dulcicole, prelevări de 

probe geologice. 
• Perioada (de la – până la)   02.09.1979 – 02.01.1984 

• Numele şi adresa angajatorului  Intreprindera Geologică de Prospecţiuni pentru Substanţe Minerale utile, Caransebeş Nr. 1, 
Bucureşti, Romania 

• Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Geofizică terestră şi minieră 

• Funcţia sau postul ocupat  Tehnician I 
• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 Măsurători gravimetrice, magnetometrice şi electrometrice terestre, aeromagnetometrice 

• Perioada (de la – până la)   02.09.1976 – 02.09.1979 
• Numele şi adresa angajatorului  Intreprindera Geologică de Prospecţiuni pentru Substanţe Minerale utile, Caransebeş Nr. 1, 

Bucureşti, Romania 
• Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
 Geofizică şi Geologie Marină 

• Funcţia sau postul ocupat  Tehnician II 
• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 Lucrări geofizice şi geologice pe platoului continental românesc al Mării Negre şi ape interioare 

• Perioada (de la – până la)  02.09. 1974 - 02.09.1976 
• Numele şi adresa angajatorului  Intreprindera Geologică de Prospecţiuni pentru Substanţe Minerale utile, Caransebeş Nr. 1, 

Bucureşti, Romania  



Page 2 - Curriculum vitae of 
Begun Tatiana 

 For more information go to 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_en.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

• Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Geofizică şi Geologie Marină 

• Funcţia sau postul ocupat  Tehnician geofizician stagiar 
• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 Lucrări geofizice şi geologice pe platoului continental românesc al Mării Negre şi ape interioare 

 
EDUCATIE SI FORMARE 

 
• Perioada (de la – până la)  09.1971 – 04.1974 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională 

 Şcoala de specializare postliceală de geologie, Bucureşti 

• Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

 Geologia şi Geofizică 

• Tipul calificării/diploma obţinută  Diplomă de tehnician geofizician  
• Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 
 Post-liceal 

• Perioada (de la – până la)  09.1967 – 06.1971 
• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională 

 Liceul Nicolae Bălcescu Medgidia 

• Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

  

• Tipul calificării/diploma obţinută  Diplomă de liceu 
• Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 
 liceale 

 
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 

 

  Rusa            Engleză           Franceză 

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

 
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.) 

 Aptitudini de comunicare, cercetare în echipă. 
 
 

 
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 
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culturale sau sportive) sau la domiciliu. 
 

APTITUDINI SI COMPETENTE 

TEHNICE 
(utilizare calculator, anumite tipuri de 

echipamente, maşini etc.) 

 Utilizare echipamente de laborator: Ceeducer, ADP, Multibeam, Gravimetru, Magnetometru 

 

APTITUDINI SI COMPETENTE 

ARTISTICE 
Muzică, desen, pictură, literatură etc. 

  

 
ALTE APTITUDINI SI COMPETENTE 

Competenţe care nu au mai fost 
menţionate anterior. 

  

 
PERMIS DE CONDUCERE  Categoria B 

 
INFORMATII SUPLIMENTARE  HĂRŢI STIINTIFICE PUBLICATE : 

 16 HĂRŢI ŞTIINŢIFICE,  
 6 PARTICIPARI LA MANIFESTARI STIINTIFICE NATIONALE ŞI INTERNAŢIONALE. 

 

ANEXE   

 
 


