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

 

 
 
 

INFORMATII PERSONALE  
 

Nume  DAN C. JIPA 
Adresă  STR, CONSTANTIN TANASE NR.19, BUCUREŞTI 
Telefon  021 252 55 12/ 247 

Fax  021 252 25 94 
E-mail  jipa@geoecomar.ro 

 
Naţionalitate  Română 

 
Data naşterii  20.12.1935 

 
 

EXPERIENTA PROFESIONALA  
  
• Perioada (de la – până la)  1958- 1968  
• Numele şi adresa angajatorului  Intreprinderea. de Prospectiuni , Bucuresti  
• Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Prospectiunu geologice  

• Funcţia sau postul ocupat  Geolog  
• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Cartare geologica, prospectiune geologică, sedimentologie  

  
• Perioada (de la – până la) 1968- 1993  
• Numele şi adresa angajatorului  Institutul Geologic al României, Bucuresti   
• Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 
Cercetare ştiinţifică                   

 

• Funcţia sau postul ocupat Cercetător principal III, Cercetător principal II  
• Principalele activităţi şi 
 responsabilităţi 

Sedimentologie. Sedimentologie aplicată (minerale grele  

 
• Perioada (de la – până la) 1993 – prezent  
• Numele şi adresa angajatorului  Institutul Naţional de Geologie şi Geoecologoe Marină-GeoEcoMar, Bucureşti 
• Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 Cercetare ştiinţifică 

• Funcţia sau postul ocupat Secretar Ştiinţific (1993-95). Director stiintific (1995-99). Cercetător ştiinţific I 
• Principalele activităţi şi 
 responsabilităţi 

Sedimentologia depozitelor clastice. Studii ambientale                             

 
                                                                                     

EDUCATIE SI FORMARE 
 
• Perioada (de la – până la)  1970 (1 an) 
• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională 

 Woods Hole Oceanographic Institution, U.S.A 

• Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

 Sedimente marine 
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• Tipul calificării/diploma obţinută   
• Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 
  

 
APTITUDINI SI COMPÉTENTE PERSONALE 

dobândite în cursul vieţii şi carierei  
dar care nu sunt recunoscute 

neapărat printr-un certificat sau o 
diplomă. 

 
LIMBA MATERNA  LIMBA ROMÂNĂ 

 
LIMBI STRAINE CUNOSCUTE 

 
  Limba engleză 

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

  Limba franceză 
• Abilitatea de a citi  bine 

• Abilitatea de a scrie  slab 
• 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.) 

  

 
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. 

 MANAGEMENTUL PROIECTELOR GEOLOGICE 

 
APTITUDINI SI COMPÉTENTE TEHNICE 

(utilizare calculator, anumite tipuri de 
echipamente, maşini etc.) 

 Utilizare calculator. Grafica pe calculator 

 
APTITUDINI SI COMPÉTENTE ARTISTICE 

Muzică, desen, pictură, literatură etc. 
  

 
ALTE APTITUDINI SI COMPÉTENTE 

Competenţe care nu au mai fost 
menţionate anterior. 

  

 
PERMIS DE CONDUCERE  Da 

 
INFORMATII SUPLIMENTARE   

ANEXE   
 
 


