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Curriculum vitae  
Europass  

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume TĂPĂLOAGĂ Al. PAUL-RODIAN 

Adresă(e) 59, b-dul Mărăşti, cod 011464, sector 1, Bucureşti, România 

Telefon(oane) 021 318 2564 int 230 Mobil: 0723356474 

Fax(uri) 021 318 2888 

E-mail(uri) rodiantapaloaga@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) română 
  

Data naşterii 24 aprilie 1968 
  

Sex masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Profesor universitar 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2007-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar conducător de doctorat 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică şi de îndrumare studenţi, masteranzi şi doctoranzi 

Numele şi adresa angajatorului USAMV Bucureşti, Mărăşti, 59, sector 1 Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 
  

Educaţie şi formare  

Perioada 2008 

Calificarea / diploma obţinută Studii postuniversitare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Consultanţă agricolă 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Banca Mondială şi USAMV Bucureşti cursuri MAKIS 

Perioada 1996-2000 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în ştiinţe agricole 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Management agricol, eficienţă economică, reproducţie la suine 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

USAMV Bucureşti, Facultatea de Agricultură 

Perioada 1999-2000 

Calificarea / diploma obţinută Studii aprofundate 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Producerea, industrializarea şi valorificarea cărnii  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

USAMV Bucureşti, Facultatea de Zootehnie 

Perioada 1996-1997 

Calificarea / diploma obţinută Master 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Management, marketing şi dezvoltare rurală  
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

USAMV Bucureşti, Facultatea de Management 

Perioada 1994-1995 

Calificarea / diploma obţinută Master 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Producerea, industrializarea şi valorificarea laptelui   

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

USAMV Bucureşti, Facultatea de Zootehnie 

Perioada 1990-1994 

Calificarea / diploma obţinută Inginer zootehnist/diploma de licenţă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Discipline formatoare şi de specialitate pentru meseria de inginer zootehnist/competenţe de 
management zootehnic dar şi de cercetare în domeniu 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

USAMV Bucureşti / Facultatea de Zootehnie 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Inginer diplomat 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba italană  
B1 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

Limba engleza  
A2 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 

elementar 
A1 

Utilizator 
elementar 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă, bună comunicare şi prezentare a raţionamentelor 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Experienţă în conducere (secretar ştiinţific a Consiliului profesoral a facultăţii de Zootehnie 2004-2008, 
şef de catedră 2008-2012, vicepreşedinte al Senatului USAMV Bucureşti 2012-prezent, director de 
grant de cercetare peste 6 ani) 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice O bună cunoaştere a proceselor tehnice şi de control a calităţii din învăţământ superior, zootehnie şi 
industrie alimentară 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office  (Word , Excel  şi PowerPoint) şi de 
grafică (Corel) 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Pasionat de fotografie de specialitate şi artistică 
  

Alte competenţe şi aptitudini Posed centura maro în Judo şi am practicat ca amator Aikido 
  

Permis(e) de conducere Permis de conducere categoria B 
  

Anexe Memoriu de activitate, listă de lucrări 

 


