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

 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE  
 

Nume  [ NUME, prenume ] :  MALAGEANU Marian 
Adresă  [Strada, numărul , cod poştal, oraş, ţară ] :  Str. Cpt. Licăreţ Nicolae, nr. 6, 

bl. PM43, sc. 2, et. 10, ap. 107, sector 3, Bucuresti 
Telefon  0742577063 

Fax  - 
E-mail  - 

 

Naţionalitate  român 
 

Data naşterii  [ Ziua, luna, anul ] : 14 decembrie 1951 
 
 

EXPERIENTA PROFESIONALA  
  

• Perioada (de la – până la)   [ Menţionaţi pe rând fiecare experienţă profesională pertinentă, începând cu cea mai recentă 
dintre acestea ] :   1995 (iulie) - prezent 

• Numele şi adresa angajatorului  GEOECOMAR 
• Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
 Cercetare 

• Funcţia sau postul ocupat  Tehnician principal topograf 
• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 Munca de birou + Munca de teren, în cadrul unor colective de cercetare ştiinţifică ca auxiliar cu 

responsabilităţi pe zona de măsurători de teren şi calcule de birou topografice, geodezice uneori 
şi geofizice.                                                                                                                               
1975  - 1995 (iunie) 
INSTITUTUL DE GEOLOGIE ŞI GEOFIZICĂ  AL ROMÂNIEI 
Cercetare                                                                                                                               
Tehnician principal topograf 

                                                                        Munca de birou + Munca de teren, în cadrul unor colective de cercetare ştiinţifică                
                                                                        ca auxiliar cu responsabilităţi pe zona de măsurători de teren şi calcule de birou   
                                                                        topografice, geodezice uneori şi geofizice. 
                                                                        1972  - 1975 
                                                                        INSTITUTUL DE GEOFIZICĂ  APLICATĂ  AL ROMÂNIEI 
                                                                       Cercetare                                                                                                                                        
                                                                       Tehnician  topograf 
                                                                        Munca de birou + Munca de teren, în cadrul unor colective de cercetare ştiinţifică                
                                                                        ca auxiliar cu responsabilităţi pe zona de măsurători de teren şi calcule de birou   
                                                                        topografice, geodezice uneori şi geofizice. 
 
 

EDUCATIE SI FORMARE 
 

• Perioada (de la – până la)  [ Descrieţi separat fiecare formă de învăţământ şi program de formare profesională urmate, 
începând cu cea mai recentă ] :  

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 

 Examen de autorizare organizat de  Agentiei de Cadastru si Publicitate Imobiliara in anii 
1998, 1999 si 2002. 
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formarea profesională 
• Domeniul studiat/aptitudini 

ocupaţionale 
 Topografie, Geodezie, Cadastru si Cartografie 

 
• Tipul calificării/diploma obţinută  Certificat de autorizare pentru realizarea de lucrari de specialitate din domeniile 

topografiei, cadastrului, geodeziei si cartografiei 
• Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 
 Examen de autorizare sub egida Guvernului Romaniei organizat de Agentia de Cadastru 

si Publicitate Imobiliara / Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Bucuresti.  
   

• Perioada (de la – până la)  1970 – 1972 
• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională 

 Scoala postliceala de Geologie, Geofizica si Topografie Bucuresti 

• Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

 Topografie 

• Tipul calificării/diploma obţinută  Tehnician / Diloma de absolvire a sectiei de Topografie / 1972 
• Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 
 Mediu / Tehnic 

                                                                                                                                          
                                                                    
                                                                                                                                        

APTITUDINI SI COMPÉTENTE 

PERSONALE 
dobândite în cursul vieţii şi carierei  

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

   
LIMBA MATERNA  [ Indicaţi limba maternă ] : Româna 

 
LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE 

 

  [ Enumeraţi limbile cunoscute ] : franceza 
• Abilitatea de a citi  [ Indicaţi nivelul: excelent, bine, satisfăcător ] : satisfacator 

• Abilitatea de a scrie  [ Indicaţi nivelul: excelent, bine, satisfăcător ] : satisfacator 
• Abilitatea de a vorbi  [ Indicaţi nivelul: excelent, bine, satisfăcător ] : satisfacator 

 
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.) 

 [ Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi contextul în care le-aţi dobândit ] 
Munca de 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. 

 [ Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi în ce context le-aţi dobândit ] 
- 

 
APTITUDINI SI COMPÉTENTE 

TEHNICE 
(utilizare calculator, anumite tipuri de 

echipamente, maşini etc.) 

 [ Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi în ce context le-aţi dobândit ]  
In activitatea de birou si teren utilizez calculatorul si folosesc programe pe care le rulez 
dupa o pregatire in regim autodidact. 

 
APTITUDINI SI COMPÉTENTE  [ Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi contextul în care le-aţi dobândit ] 
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ARTISTICE 
Muzică, desen, pictură, literatură etc. 

- 

 
ALTE APTITUDINI SI COMPÉTENTE 

Competenţe care nu au mai fost 
menţionate anterior. 

 [ Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi în ce context le-aţi dobândit ] 
- 

 
PERMIS DE CONDUCERE  Categoria B 

 
INFORMATII SUPLIMENTARE  [ Indicaţi alte informaţii utile şi care nu au fost menţionate, de exemplu persoane de contact, 

referinţe etc. ] 
- 

 
 

ANEXE  [ Enumeraţi documentele ataşate CV-ului, dacă este cazul ] 

 
 


