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Curriculum vitae  

Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Tapalaga Nicolae-Bogdan 

Adresă(e) Jud.Sibiu,Loc.Copsa Mica,Aleea Primaveri bl. 7 ap. 2 Cod postal 555400 

Telefon(oane)  Mobil: 0722.255.313 

Fax(uri) - 

E-mail(uri) tapalaga.nicolae@gmail.com  
 

 

Naţionalitate(-tăţi) Romana 
 

 

Data naşterii 08-05-1990 
 

 

Sex Masculin 
 

 

Domeniul ocupaţional - 03.11.2020-prezent – Viceprimar în cadrul Primăriei Orașului Copșa Mică; 

- 2008-prezent –  Pompier voluntar în cadrul Primăriei orașului Copșa Mică; 

Experienţa profesională - 2014-2020 –  Consilier la compartimentul Spatiu Locativ în cadrul Primăriei Orașului Copșa 

Mică; 

 

  

 

 

 

  
 

 

Educaţie şi formare Facultatea de Inginerie din cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu, Domeniul: 

Inginerie și management, Specializare: Managementul proiectelor europene, studii master, 

perioada 2014-2015; 

Facultatea de Inginerie din cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu, Modul 
psihopedagogic I, perioada 2009-2012 

Facultatea de Inginerie din cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu, 

Domeniul:Mecatronică, Specializarea: Mecatronică și roboți, studii universitare de licență, 

perioada 2009-2013 

Liceul Tehnologic “Nicolae Teclu” Copșa Mică , program de studii: Tehnician 

echipamente de calcul, Domeniul: Informatică, durata studiile: 4 semestre,  

perioada 2009-2011  

Liceul Tehnologic “Nicolae Teclu” Copșa Mică, Profil: Tehnician in activitati economice, 

Perioada 2005-2009 
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Calificarea / diploma obţinută - Managementul proiectelor europene studii postuniversiate master; 

- Inginer mecatronist, licentiat cu media 8.20 la Universitatea Politehnica din                                            

Bucuresti cu studiile urmate la zi in cadrul universitati Lucian Blaga din Sibiu; 

- Tehnician in activitati economice; 

- Tehnician echipamente de calcul; 

 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Informatica, CISCO Crearea si programarea site-urilor web, Cablarea LAN si WAN, Notiuni 

fundamentale despre retele de calculatoare, Matematica, Economie, Electronica, Mecanica, 

Masini si sisteme de prelucrare, Electronica de putere, Rezistenta materialelor, Proiectare 

asistata de calculator (SolidWorks,Catia,Ansys). etc. 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu 

Facultatea de inginerie 

Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 

5 

 

 

Aptitudini şi competenţe 

personale 

 Atingerea obiectivelor 

 Perseverenta 

 puterea de a invata repede lucruri noi si a ma adapta cu usutinta la situatii noi 

 spirit de echipa  

 capabilitate de a lucra in conditii de stres 

 

 
 

 

Limba(i) maternă(e) Română 
 

 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleză 

 
 
 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba   Mediu  Mediu  Mediu  Mediu  Mediu 

Limba            

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

 

 

Competenţe şi abilităţi sociale  Formarea și cunoașterea unui grup mai extins din care să facă parte familia, prietenii   

și sau rudele pentru diverse actiuni 

 Bune competente a lucrului in echipa  

 Munca in echipa, adaptabilitate in conditii dificile la locul de munca,  

optimist 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 

 Sociabil 

 Spirit de echipa: am participat la activităţile presupuse de proiectele practice şi de 

cercetare în cadrul liceului. 

 Orientare catre rezultate 

 Comunicare excelenta 

 Flexibilitate/Multi-Tasking 

 Perseverenta 

 Aptitudini interpersonale 

 Atitudine pozitiva 

 Putere de convingere 

 Spirit practic 

 Atingerea obiectivelor 
 

 

Competenţe şi aptitudini tehnice Bune cunostinte de Mecanica , Rezistenta materialelor, Termotehnica, etc. 

Informatica, web browsing,Web design, HTML ,Retele de telecomunicatii,Cablare WAN si 

LAN,Crearea de baze de date. 
 

 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 

a calculatorului 

Bune  

Cunosc diferite programe de proiectare si programare Ex. CATIA, SOLID WORKS,ANSYS,  

Moduri de lucru in microsoft office [World, Excele, Acces, Power Point.] 

Limbaj de programare ,HTML 

 

Alte competenţe şi aptitudini Cunostinte in domeniul constructiilor care le-am obtinut in urma activitati la  

SC Renov Nik SRL administrat de parintii mei 
 

 

Permis(e) de conducere Categoria B, 2008-prezent  
 

 

Informaţii suplimentare - 
 

 

Anexe  Diplome; 

 


