Curriculum Vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume

BURLACU, PAUL

Adresa(e)
Telefon(oane)
Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Locul naşterii
Loc de muncă vizat /
Domeniu ocupaţional

Mobil

română
1974-03-15
Brăila
Şef de lucrări universitar / învăţământ

Experienţa profesională

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

1997 → 2000
Instructor şef

Activităţi si responsabilităţi Activităţi didactice specifice
principale
Numele şi adresa
Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul Învăţământ tehnic de marină
de activitate
Perioada

2001 → 2003

Funcţia sau postul ocupat

Asistent universitar

Activităţi si responsabilităţi
principale
Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

Activităţi didactice şi de cercetare specifice funcţiei de asistent
universitar
Academia Navală "Mircea cel Bătrân"

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

2003 → 2006
Instructor şef
Activităţi didactice şi de cercetare

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

2007 → 2008
Asistent universitar
Activităţi didactice şi de cercetare specifice

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

2008 → 2016
Şef de lucrări universitar

Învăţământ superior de marină

Şcoala de Aplicaţie a Forţelor Navale
Învăţământ superior tehnic de marină

Academia Navală "Mircea cel Bătrân"
Învăţământ superior

Activităţi si responsabilităţi Activităţi didactice şi de cercetare specifice
principale
Numele şi adresa
Academia Navală "Mircea cel Bătrân"
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul Învăţământ superior şi cercetare
de activitate
Perioada

2013 → 2016

Funcţia sau postul ocupat Director Departament Inginerie Electrică şi Electronică Navală
Activităţi si responsabilităţi ▪ Conducerea unor programe de dezvoltare și de modernizare a
principale
infrastructurii de învățământ și de cercetare din Departamentul
IEEN; ▪ Conducerea/coordonarea activității didactice și de
cercetare la nivelul departamentului ▪ Coordonarea activității
laboratoarelor didactice şi de cercetare de la nivelul
departamentului; ▪ Coordonarea activității cercurilor științifice
studențești;
Numele şi adresa
Academia Navală "Mircea cel Bătrân", Facultatea de Inginerie
angajatorului
Marină, Constanța
Tipul activităţii sau sectorul Învăţământ superior şi cercetare
de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi si responsabilităţi
principale

2016 → prezent
Conferențiar universitar
▪ Conducerea și îndrumarea de proiecte de de diplomă; ▪ Membru
în comisiile de examen de diplomă/ licență/; ▪ Președinte/ Membru
în comisiile de susținere a unor examene de ocupare a unor posturi
universitare/ de cercetare; ▪ Participare la contracte de cercetare și
la proiecte naţionale și internaţionale; ▪ Publicarea de articole
științifice, studii, cărți și manuale
Numele şi adresa
Academia Navală “Mircea cel Bătrân”, Facultatea de Inginerie
angajatorului
Marină, Departamentul de Inginerie Electrică și Electonică Navală,
Constanța
Tipul activităţii sau sectorul Învăţământ superior şi cercetare
de activitate
Perioada

2017 →prezent

Funcţia sau postul ocupat
Activităţi si responsabilităţi
principale
Numele şi adresa
angajatorului

Decan
Conducerea unor programe de dezvoltare și de modernizare a
infrastructurii de învățământ și de cercetare
Academia Navală "Mircea cel Bătrân", Facultatea de Inginerie
Marină, Constanța

Tipul activităţii sau sectorul Învăţământ superior şi cercetare
de activitate

Educaţie şi formare

Perioada
Calificarea/diploma
obţinută
Disciplinele principale
studiate/competenţele
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ/furnizorului
de formare

2000 - 2006
Doctor
Teoria sistemelor automate; Sisteme adaptive, optimale şi sinteză
robustă; Identificarea şi modelarea elementelor sistemelor de
armament de luptă sub apă
Universitatea Tehnica Cluj Napoca / Facultatea de automatică şi
calculatoare

Perioada
Calificarea/diploma
obţinută
Disciplinele principale
studiate/competenţele
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ/furnizorului
de formare

2000 - 2001
Diplomă studii aprofundate

Perioada
Calificarea/diploma
obţinută
Disciplinele principale
studiate/competenţele
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ/furnizorului
de formare

1992 - 1997
Inginer

Sisteme integrate de armament naval; Echipamente navale.

Academia Navală "Mircea cel Bătrân"

Marinărie; Navigaţie estimată; Navigaţie costieră; Cinematică
navală; Matematici superioare;Electronică şi electrotehnică;
Armament de luptă sub apă; Echipamente navale.
Academia Navală "Mircea cel Bătrân"

Aptitudini şi competenţe
personale

Limba maternă

Romănă

Limbi străine cunoscute
Autoevaluare
Nivel european (*)

Înţelegere

Vorbire

Scriere

Ascultare Citire Participare Discurs
la
oral
conversaţie

Competenţe şi abilităţi
sociale

Spirit de echipă Capacitate de adaptare la orice mediu Capacitate
de comunicare bună

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Experienţă în management, materializată prin funcţia de
responsabil specializare Electromecanică, IFR, Facultatea de
Marină Civilă, Academia Navală "Mircea cel Bătrân".

Competenţe şi aptitudini
tehnice

Cercetător în două contracte de cercetare. Director proiect de
cercetare PSCD.

Competenţe şi aptitudini
Cunoştinţe avansate de operare, windows, office, cunoştinţe
de utilizare a calculatorului programare matlab, cunoştinţe avansate tehnică de calcul
(hardware).
Alte competenţe şi
aptitudini
Informaţii suplimentare

