Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume

TĂLPUŞ Georgeta

Adresă Str. Privighetorii, nr.37 A, loc. Clinceni, jud. Ilfov,Cod poştal 077060
Telefoane (40-072) 6170 805
E-mail
Naţionalitate
Data naşterii
Sex

georgeta789@yahoo.com
Română
20.06.1968
Feminin

Experienţă profesională
Perioada

•

1986 - 1998

Funcţia sau postul ocupat

•

Operator chimist

Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului

•

Analize laborator

•
•

Sicomed S.A.
Bulevardul Theodor Pallady 50, Bucuresti 3 032266

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

•

Medicamente umane

Perioada

•

1998-1999

Funcţia sau postul ocupat

•

Contabil

Activităţi şi responsabilităţi
principale

•

Contabilitate primară

Numele şi adresa angajatorului

•
•

Top Line Cosmetics S.R.L.
Bd Regina Maria, Nr. 1, Sect. 4

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

•

Produse şi aparatură pentru saloane de cosmetică

Perioada

•

1999 – 2003

Funcţia sau postul ocupat

•

Laborant

Activităţi şi responsabilităţi
principale

•

Pregătirea lucrărilor de laborator

Numele şi adresa angajatorului

•
•

U.Ş.A.M.V.-Bucureşti
Bd. Mărăşti ,nr.59, sector 1, Bucureşti
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Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

•

Învăţămînt universitar

Perioada

•

2003-prezent

Funcţia sau postul ocupat

•

Secretar facultate

Activităţi şi responsabilităţi
principale

•
•

Lucrări secretariat
Cunoștințe de cultură generală,profesională și științifică(
specifice mediului universitar și sectorului de activitate)

Numele şi adresa angajatorului

•
•

U.Ş.A.M.V.-Bucureşti
Bd. Mărăşti ,nr.59, sector 1, Bucureşti

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Educaţie şi formare

•

Învăţămînt universitar

Perioada

•

2002- 2007

Calificarea / diploma obţinută

•

Inginer/ Inginer diplomat

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

•
•

U.Ş.A. M.V.- Bucureşti
Facultatea de Management, Inginerie economică în
agricultură şi dezvoltare rurală

Disciplinele principale studiate
/competenţe profesionale
dobândite

•
•
•
•
•
•
•

Matematică
Economie generală
Agricultură generală
Marketing
Management general
Managementul resurselor umane
Contabilitate

Perioada

•

2003-2006

Calificarea / diploma obţinută

•

Departamentul pentru pregătirea personalului didactic/
Certificat de absolvire

Disciplinele principale studiate
/competenţe profesionale
dobândite

•
•

Pedagogie
Psihologie
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Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

•
•

U.Ş.A. M.V.- Bucureşti
Facultatea de Management, Inginerie economică în
agricultură şi dezvoltare rurală

Perioada

•

2011-2015

Calificarea / diploma obţinută

•

Doctorand

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

•

U.Ș.A.M.V.-București

•

Școala Doctorala: Ingineria și managementul resurselor
vegetale și animale

•

Zootehnie

Domeniul
Disciplinele principale studiate
/competenţe profesionale
dobândite

• Metodologia cercetarii stiintifice
• Managementul elaborarii tezei de doctorat
• Deontologia cercetarii si legislatie privind drepturile de autor;
• Biologia și patologia reproducției
• Rapoarte științifice susținute:
- Studiu privind planificarea activității de reproducție în fermele de
suine;
- Cercetări bibliografice privind însămânțarea artificială la suine;
- Rezultate parțiale privind indicatorii de reproducție la suine;

Limba maternă
Limbi străine cunoscute
Autoevaluare
Nivel european (*)
Limba franceză

•

Română

•

Limba franceză
Înţelegere

Ascultare
Nivel
elementar

Citire
Nivel
elementar

Vorbire
Participare la
Discurs oral
conversaţie
Nivel
Nivel
elementar
elementar

Scriere
Exprimare
scrisă
Nivel
elementar

Competenţe şi abilităţi sociale

•
•

Spirit de echipă și inițiativă.
Operativitate, precizie, meticulozitate și acuratețe în
executarea lucrărilor.

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

•
•
•

Stăpânesc abilităţi organizatorice.
Competențe manageriale.
Cunoștințe de management.

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

•

Bună stăpânire a pachetului Office ca urmare a folosirii uzuale
la locul de muncă.

Competenţe şi aptitudini
artistice

•

Abilităţi de comunicare şi creativitate dezvoltate în urma
numeroaselor traininguri urmate la locul de muncă şi datorită
team-buildingurilor la care am participat.
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Alte informaţii suplimentare

•

Anexe

•

Calificarea / diploma obţinută
•
•

În luna februarie 1995 am participat şi absolvit cursul
„Dactilografie şi secretariat” organizat de S.C. Meridor
Comprest S.R.L.
Participare la Conferința “Protecția mărcii și a designului în
Uniunea Europeană”- Conferință în baza acordului de
cooperare OSIM- Universitatea de Științe Agronomice și
Medicină Veterinară din București-12.12.2012
Certificat de participare

Listă activități suplimentare

1. Participare la Conferința “Protecția mărcii și a designului în Uniunea Europeană”Conferință în baza acordului de cooperare OSIM- Universitatea de Științe Agronomice și
Medicină Veterinară din București-12.12.2012.
2. Susținerea raportului științific cu tema “Studiu privind planificarea activității de
reproducție în fermele de suine” - Facultatea de Zootehnie-Universitatea de Științe
Agronomice și Medicină Veterinară din București.30.09.2013.
3. Susținerea raportului științific cu tema“Cercetări bibliografice privind însămânțarea
artificială la suine”-Facultatea de Zootehnie-Universitatea de Științe Agronomice și
Medicină Veterinară din București- 22.07.2014.
4. Diaconescu Cristiana, Enciu (Matei) Mirela-Cristina, Dârlă (Tălpuș) Georgeta, Tăpăloagă
P.R., 2014 - Comparative physicochemical and biochemical characterization of bull
and boar semen, publicația Scientific Papers. Series D. Animal Science.Vol.LVII, 2014,
ISSN 2285-5750; ISSN CD-ROM 2285-5769; ISSN-L 2285-5750, pag. 141, Bucharest.
5. Susținerea raportului științific cu tema “Rezultatea parțiale privind indicatorii de
reproducție la suine”-Facultatea de Zootehnie-Universitatea de Științe Agronomice și
Medicină Veterinară din București- 29.07.2015
6. Enciu (Matei) Mirela-Cristina, Tăpăloagă P.R., Fotea Lenuța, Diniță Georgeta, Lițoi
Georgiana, Dârlă (Tălpuș) Georgeta, 2015-Researches regarding reproduction
activity in two pure breed Lipizzaner breeding units, Journal of Biotechnology,
volume 208, Supplement Issue, august 2014, European Biotechnology Congress 2015,
ISSN 0168-1656, pag.S39, factor impact: 2.884, Bucharest, Romania
7. Albu Ioan, Tăpăloagă Paul Rodian, Tăpăloagă Dana, Marin Monica Paula, Dârlă (Tălpuș)
Georgeta, Lițoi Georgiana :Study regarding the reproduction technology in carp
(Cyprinus carpio) in aprivate farm in South-east of Romania; publicat în Journal of
biotehnology, volume 208, Supplement Issue, august 2015, European Biotehnology
Congress 2015, ISSN 0168-1656, pag.S39, factor impact: 2.884, Bucharest, Romania

Drd. TĂLPUŞ Georgeta
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