Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresa
Telefon
Fax
E-mail
Naţionalitate
Data nașterii

Sex

BOULEANU IULIAN
Ludoș, Nr. 2, Bl. 36, sc. B, Ap. 17, Sibiu
0369 80 50 38

Mobil:

0788 49 75 98, 0735 73 64 18

ibouleanu@gmail.com
română
09.10.1967
Masculin

Locul de munca vizat / Centrul de Pregătire pentru Comunicaţii și Informatică “Decebal” Sibiu
Domeniul ocupaţional Învăţământ militar
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi și responsabilităţi principale
Numele și adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi și responsabilităţi principale

Numele si adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi și responsabilităţi principale

Numele și adresa angajatorului
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Octombrie 2010 - (până în prezent)
Cadru didactic asociat
Activităţi didactice (lucrări practice și de laborator) la disciplinele:
Compatibilitate și standardizare în medii de comunicaţii speciale;
Academia Forțelor Terestre ,,Nicolae Bălcescu” Str. Revoluției, nr. 3-5, Sibiu, România
Învățământ superior - cursuri masterale, master ,,Management și tehnologie” și master ,,Sisteme
integrate de comunicații pentru aplicații speciale”
august 2008 - (până în prezent)
Instructor superior
Activităţi didactice (predare, seminar, lucrări practice şi de laborator) la disciplinele: Managementul
sistemelor de comunicaţii integrate; Proceduri de comunicaţii radio; Planificarea resurselor sistemelor
de comunicații; Managementul frecvențelor radio în exerciții și teatre de operații; Managementul
rețelelor radio de luptă;
Cercetare știinţifică;
Proiectare și implementare sisteme integrate de comunicații;
Coordonare comisie didactică și dezvoltarea bazei materiale a catedrei;
Evaluare în cadrul examenelor si verificărilor periodice.
Centrul de Instruire pentru Comunicaţii și Informatică „Decebal”, B-dul. Milea 3-5, Sibiu, România
Învăţământ și cercetare
august 2007 – (până în prezent)
Cadru didactic asociat
Activităţi didactice (cursuri, lucrări practice și de laborator) la disciplinele: Standardizare și
interoperabilitate în medii de comunicaţii speciale; Standardizare și interoperabilitate în rețelele de
comunicații radio; Managementul resurselor sistemelor de comunicaţii;
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Str. Memorandumului nr. 28, Cluj-Napoca, Romania

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi și responsabilităţi principale

Numele și adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi și responsabilităţi principale

Numele si adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Învăţământ superior - cursuri masterale, master ,,Sisteme integrate de comunicații cu aplicații speciale”

august 2005 – august 2008
Instructor superior
Coordonarea comisiei didactice;
Activităţi didactice (predare, seminar, lucrări practice şi de laborator) la disciplinele: Proceduri de
comunicaţii, Comunicaţii radio şi radioreleu, Sisteme Integrate de Comunicaţii;
Cercetare știinţifică;
Proiectare și implementare sisteme integrate de comunicații;
Dezvoltarea bazei materiale a catedrei;
Activităţile referitoare la examene de admitere;
Centrul de Pregătire pentru Comunicaţii și Informatica, V. Milea 3-5, Sibiu, România
Învăţământ și cercetare
Octombrie 2003 - iulie 2005
Cadru didactic asociat
Activităţi didactice (predare, seminar, lucrări practice şi de laborator) la disciplinele: Comunicaţii radio şi
radioreleu, Tactica transmisiunilor;
Elaborare programe analitice;
Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, Revoluţiei 3-5, Sibiu, România
Învăţământ
iunie 1997 – august 2005
Instructor șef și instructor superior

Activităţi și responsabilităţi principale

Activităţi didactice (predare, seminar, lucrări practice şi de laborator) la disciplinele: Linii şi aparate
telefonice, Centrale telefonice manuale, Repararea centralelor telefonice manuale, Echipamente de
telegrafie armonică, Echipamente de multiplexare în frecvenţă, Repararea echipamentelor de telegrafie
armonică;
Cercetare ştiinţifică;
Dezvoltarea bazei materiale a catedrei;
Activităţi referitoare la examenul de admitere;
Evaluare în cadrul examenelor şi verificărilor periodice; evaluare în cadrul concursurilor pentru
ocuparea posturilor (inclusiv cele didactice);
Elaborare programe analitice;

Numele și adresa angajatorului

Școala de Aplicaţie pentru Transmisiuni, Informatică şi Război Electronic, V. Milea 3-5, Sibiu, România

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi și responsabilităţi principale
Numele si adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Învăţământ și cercetare

Septembrie 1992 - iunie 1997
Lector
Învăţământ
Institutul Militar de Transmisiuni „Decebal”, V. Milea 3-5, Sibiu
Activităţi didactice (predare, seminar, lucrări practice şi de laborator) la disciplinele: Echipamente de
multiplexare în frecvenţă, Staţii radio, Confecţionarea dispozitivelor electronice;
Dezvoltarea bazei materiale a catedrei;
Evaluare în cadrul examenelor şi verificărilor periodice;
Elaborare programe analitice.

Educaţie și formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
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2006 – 2010
Doctor

Disciplinele principale studiate /
competente profesionale dobândite
Numele si tipul instituţiei de învăţământ
Nivelul în clasificarea internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competente profesionale dobândite

Numele si tipul instituţiei de învăţământ
Nivelul în clasificarea internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele si tipul instituţiei de învăţământ
Nivelul în clasificarea internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele si tipul instituţiei de învăţământ
Nivelul în clasificarea internaţională

Teza de doctorat – ,,Cercetări privind optimizarea procesului de alocare a resurselor în rețelele radio
speciale”
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Nivel 5 (ISCO 88 COM UE 85/368/EEC)
2006 – 2007
Diplomă de master
Sisteme integrate de telecomunicaţii, Standardizarea în telecomunicaţii, Compatibilitate
electromagnetică, Sisteme de comunicaţii mobile, Tehnici de secretizare a informaţiei / caracterizarea
şi evaluarea surselor de interferenţă, analiza resurselor sistemelor speciale de comunicaţii,
configurarea parametrilor de acces, analiza parametrilor de trafic, proiectarea sistemelor de securitate.
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia
Informației
Nivel 5 (ISCO 88 COM UE 85/368/EEC)
1997 – 2001
Diploma de licenţă
Psihologie generală, Psihologie clinică, Psihologie organizaţională, Psihologia dezvoltării, Consiliere /
evaluare şi măsurare psihologică, metode şi tehnici pentru aplicarea intervenţiei psihologice,
relaţionare profesională, aplicarea metodelor şi principiilor psihologice
Universitatea București, Facultatea de Psihologie
Nivel 5 (ISCO 88 COM UE 85/368/EEC)
1987 – 1992
Diploma de licenţă
Dispozitive electronice; Emiţătoare și receptoare radio; Instalaţii militare de transmisiuni; Semnale,
circuite și sisteme / proiectarea circuitelor electronice, proiectarea și instalarea sistemelor de
comunicaţii militare, proiectarea emiţătoarelor și receptoarelor radio
Academia Tehnică Militară, București, Facultatea de Electronică și Informatică
Nivel 5 (ISCO 88 COM UE 85/368/EEC)

Aptitudini si competente
personale
Limba maternă

Română

Limbă străină cunoscută)
Autoevaluare

Engleza

Înțelegere

Nivel european (*)

Limba
Competente si abilităţi sociale

Competenţe și aptitudini
organizatorice

Competente si aptitudini tehnice
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Ascultare
B1

Engleza

Vorbire
Conversaţie

Citire
B2

Engleza

B1

Engleza

Scriere
Discurs oral

B1

Engleza

Exprimare scrisă
B1

Engleza

Lucru în echipă: activităţi în diferite colective și domenii: proiectarea sistemelor integrate de comunicații,
managementul sistemelor tehnice de comunicaţii militare, exploatarea tehnicii militare de comunicaţii,
învăţământ, cercetare știinţifică.
Conducere - sef comisie didactică;
Participant în colectivele de organizare a sesiunilor de comunicări știinţifice ale studenţilor;
Membru în comisiile examenelor de admitere și de absolvire.
Consiliere psihologică
Programare, modelare și simulare în domeniul telecomunicaţiilor;
Proiectarea și implementarea sistemelor integrate de comunicații;
Proiectarea rețelelor de telecomunicații mobile;
Managementul frecvențelor radio în exerciții naționale și în teatre de operații militare
Estimarea și măsurarea câmpului electric cu ajutorul sistemelor de măsură și control

Competente si aptitudini de utilizare
a calculatorului

Competente si aptitudini artistice
Alte competente si aptitudini
Permis(e) de conducere

Calcul matricial: Matlab;
Simularea reţelelor de comunicații: Glomosim, Opnet;
Procesare de text: Microsoft Office;
Planificarea reţelelor radio: RadioMobile, Radio Programming Application,
Managementul frecvențelor radio: Spectrum XXI, Arcade;
Management platforma eLearning: Claroline;
Programare WEB
Vioară
Sportive (atletism, fotbal, tenis, șah)
Cat. B

Informaţii suplimentare Martie 2009, premiu pentru articolul Radiofrequency Field Distribution Assessment In Indoor Areas
Covered By Wireless Local Area Networks Advances, publicat în Electrical and Electronic
Engineering, coautor.
Decembrie 2012, premiul ,,Gheorghe Cartianu” al Academiei Române pentru cea mai bună carte
publicată în anul 2010 în domeniul Știință și Tehnologie , coautor

6 iunie 2013
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Dr. ing. Iulian BOULEANU

