
 

 

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume ZĂBAVĂ  Bianca - Stefania 

Adresa Strada Solstiţiului, nr.8, bl. 1, ap 23, oraş Popeşti – Leordeni, jud. Ilfov 

Telefon 0731538941 

E-mail bianca.dragoiu@yahoo.com 
  

Naţionalitate Română 
  

Data naşterii 7 iulie 1990 

Sex F 
  

Experienţa profesională  

  

Perioada Noiembrie 2015 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- predare seminarii; 
- îndrumare activități practice de laborator 
- activitate de cercetare ştiinţifică;  
- îndrumare cercetare studențească, proiecte de diplomă 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Politehnica din Bucuresti, Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice, str. 
Splaiul Independentei nr. 313, corp D, sector 6. 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educaţie şi cercetare 

  

Perioada Noiembrie 2014 – Octombrie 2015 

Funcţia sau postul ocupat  Save Desk Rezidential – call center 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- solutionarea sesizarilor clientilor 
- activare/ desfiintare servicii fixe/ mobile 

Numele şi adresa angajatorului Telekom Romania, Piața Presei Libere, nr 3- 5, sector 1, București 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Telecomunicații 

 
 
 

 

Educaţie şi formare  
  

  

Perioada Octombrie 2015 -prezent 

Calificarea / diploma obţinută Doctorat în Inginerie Mecanică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea Politehnica din Bucureşti 

  

Perioada 2013 – 2015 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de masterat, Specializarea Ingineria și Managementul în Protecția Mediului 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

- Ingineria Calitatii Aerului 
- Evaluarea impactului ecologic  

mailto:bianca.dragoiu@yahoo.com


 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea Politehnica din Bucureşti 

  

Perioada 2009 - 2013 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de licenţă inginer, Specializarea Ingineria Sistemelor Biotehnice și Ecologice 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

- Protectia Mediului 
- Sisteme de depoluare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea Politehnica din Bucureşti 

  
 
 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Română 
  

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

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză  
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

Franceză  B1 
Utilizator 

independent 
A2 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 

elementar 
A1 

Utilizator 
elementar 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Îmi place să lucrez în echipă și să interacționez cu oamenii. Am capacitatea de a mă adapta 
unor medii culturale noi, obținută la manifestările științifice 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Organizarea susținerii proiectelor de diplomă/ disertație, sesiunilor științifice studențești 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Microsoft Office. 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Informaţii suplimentare 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Certificate și atestate: 

 Certificat de absolvire a modulului psihopedagogic nivelul I și II 

  Atestat de competențe profesionale (Marketing) 

 

 

         Apartenența la  asociații academice de prestigiu: 

 membru a Societății Inginerilor de Mecanică Agricolă din România (SIMAR) 

 membru  International Association of Engineers (IAENG) 

 membru The European Society of Agricultural Engineers (EurAgEng) 

 membru International Commission of Agricultural Engineering (CIGR) 
 

          Activitate didactică și științifică: 

 membru în 5 contracte de cercetare științifică și 2 proiecte ROSE 

 publicarea unei cărți în domeniul sistemelor biotehnice 

 prim autor sau coautor a peste 70 de lucrări ştiinţifice  

 1 propunere de brevet de invenție. 

          

07.12.2020 
 


