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Curriculum vitae  

Europass  

 
 
 
 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Palade, Tudor-Petru 

Adresă(e) 9/13, Piata Cipariu, 400191, Cluj-Napoca, Romania 

Telefon(oane) Fix: + 40264591280 Mobil: + 40745276237 

Fax(uri) + 40264591689 

E-mail(uri) Tudor.Palade@com.utcluj.ro 
  

Naţionalitate(-tăţi) Romană 
  

Data naşterii 21.07.1954 
  

Sex Masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Profesor – Master ”Sisteme Integrate de Comunicatii cu Aplicatii Speciale”.  

  

 
Experienţa profesională 

 

  

Perioada Septembrie 1985 pana in prezent  

Funcţia sau postul ocupat Profesor doctor inginer, conducator de doctorat  

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactica si de cercetare in domeniul radiocomunicatiilor si microundelor. 
Responsabilul Colectivului Microunde si Radiocomunicatii 
Prodecan didactic al Facultatii de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei (pana in 
31.05.2012) 
Responsabilul programului de studii – Inginerie Economica in Domeniul Electric, Electronic si 
Energetic – licenta (pana in 31.05.2012) 
Responsabilul programului de studii – Sisteme Integrate de Comunicatii cu Aplicatii Speciale - master  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Strada Memorandumului 28, 400114, Cluj-Napoca, Romania  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare avansata si educatie superioara 
  

Perioada Septembrie 1979 – August 1985 

Funcţia sau postul ocupat Inginer, Sef de formatie radiorelee 

Activităţi şi responsabilităţi principale Intretinerea si expoatarea liniilor magistrale de radiorelee 

Numele şi adresa angajatorului Directia de Radio-Tv Cluj-Napoca, Strada Fagului 2, Cluj-Napoca, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Servicii de radiocomunicatii si radiodifuziune audio si video. 
  

 
Educaţie şi formare 

 

  

Perioada 1990 - 1997 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de doctor inginer in Electronica si Telecomunicatii 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Titlul tezei: „Infleunta pierderilor de propagare asupra calitatii serviciilor de radiocomunicatii fixe si 
mobile in unde metrice si decimetrice ”.    Cercetari asupra eficientei proiectarii retelelor radio.  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 



Pagina 1 /2 - Curriculum vitae al  
Palade Tudor-Petru  

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Uniunea Europeană, 2002-2010   24082010 

 

  

Perioada 1986 - 1991 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de licenta in stiinte juridice 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Jurist, consultanta juridica 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Babes-Bolyai”  din Cluj-Napoca 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5 

  

Perioada 1974 – 1979  

Calificarea / diploma obţinută Diploma de inginer 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Proiectarea, exploatarea si intretinerea sistemelor de radiocomunicatii 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul Politehnic „Traian Vuia” din Timisoara, Sectia de Electronica si Telecomunicatii. 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5 

  

            Aptitudini şi competenţe 
                                    personale  

 

  

Limba  maternă Romana 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleza, Franceza 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleza  C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

B2 
Utilizator 

independent 
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 

Franceza  C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
  

Competenţe şi abilităţi sociale Munca in echipa: Am lucrat permanent in cadrul unei echipe si de mai mult de 30 de ani coordonez 
Colectivul Microunde si Radiocomunicatii; O buna capacitate de comunicare obtinuta ca urmare a 
faptului  ca de peste 25 de ani imi desfasor activitatea la interfata dintre studenti si peronalul didactic. 
Capacitate de adaptare la medii multiculturale, dobandita si exersata prin participarea la Proiecte 
Europene de cercetare. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Imi desfasor activitatea de Prodecan al Facultatii si coordonez Colectivul de Radiocomunicatii in 
calitate de profesor si conducator de doctorat, colectiv alcatuit din 10 persoane, cadre didactice si 
doctoranzi. Am condus echipa UTC in proiecte nationale si internationale. 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Cunostinte avansate si experienta practica in proiectarea, testarea si masurarea unor sisteme radio.  
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Microsoft OS si Microsoft Office; WinProp; IQ Creator; AWR Suite. Competente au fost dobandite prin 
studiu individual si participare la proiectele de cercetare. 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Fotografie, gradinarit, bricolaj.  
  

Alte competenţe şi aptitudini Certificat competenta ISO 9001; Certificat in administrarea retelelor wireless – CWNA. 
Certificat in project management; Certificat de formator - CNFPA  
 

  

Permis(e) de conducere Permis de conducere categoria B. 
  

Informaţii suplimentare Autor sau co-autor a peste 150 lucrari stiintifice si 12 carti si manuale; Coordonator al echipei UTCN in    
37 de proiecte nationale si  6  proiecte internationale. 

4.07.2013 Certific ca cele declarate mai sus sunt reale. 
 

Prof.dr.ing. Tudor Palade 
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