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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Munteanu, Mariana, Gabriela 

Adresă(e) Str. Mihail Sebastian,nr.106 bl. V88, ap. 16 sector 5, Bucureşti 

Telefon(oane) +40767236522   

E-mail(uri) munteanumaya@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 13.03.1990 

Sex Feminin 

Experienţa profesională  

Perioada Noiembrie 2015  până în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar, Catedra de Sisteme Biotehnice, Facultatea de Ingineria Sistemelor 
Biotehnice, Universitatea Politehnica din Bucureşti 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Învăţământ, cercetare 
Conducere lucrări de laborator: 

- „Maşini şi instalaţii pentru dozare şi ambalare” 
- „Proprietăţi fizice ale produselor alimentare” 
- „Utilaje pentru morărit și panificație” 
- „Tehnologii generale în industria alimentară” 
- „Utilaje pentru prelucrarea laptelui si a carnii” 

 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Politehnica din Bucureşti, str. Splaiul Independenţei nr. 313, sector 6. 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

- Predare lucrări de laborator; 
- Activitate de cercetare ştiinţifică; 
- Îndrumare cercetare studenţească. 

  

  

Perioada Din iulie 2013 până în februarie 2016 

Funcţia sau postul ocupat Costumer Care 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Imbunătățirea calității serviciilor 
Validarea și delegarea reclamțiilor/solicitărilor 
 

Numele şi adresa angajatorului Provident  Financial  Romania,  Calea Serban Voda, nr 133, Corp D, Bucuresti 

Perioada Din iunie 2011 până în septembrie 2011 
  

Educaţie şi formare  

Perioada Din octombrie 2013 până în iulie  2015 

Calificarea / diploma obţinută Master 
Domeniul: Ingineria și Managementul Procesării si Păstrării Produselor Agroalimentare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea Politehnica din Bucureşti, Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice 

Perioada Din octombrie 2009 până în iulie 2013 
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Calificarea / diploma obţinută Inginer 
Specializarea: inginerie mecanică 
Domeniul: Maşini şi Instalaţii pentru Agricultură şi Industrie Alimentară 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Matematică Fizică,Chimie, Mecanică, AutoCad, SolidWorks, Mathcad, Pascal, HTML,C++ 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea Politehnica din Bucureşti, Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice 

 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 
 

       Din septembrie 2005 până în iunie 2009 
Diplomă de bacalaureat 
Matematică 
Fizică  
Chimie 
Limba şi iliteratura română 
Pascal 
HTML 
C++ 
Visual FoxPRo 
 

Colegiul Naţional „ Calistrat Hogaş “, Tecuci, judeţul Galaţi 
 

Cursuri, atestate şi premii Certificat de absolvire al cursursului de iniţiere SAP ERP şi Management  Scolaritate; 
Certificat de participare la cursul de Intreprindere Simulată Pentru Companii Tehnologice din 
cadrul proiectului “Intreprindere simulată pentru tehnici de lucru în cadrul companiilor 
tehnologice”- PODRU/30.2.1/S/56319; 
Atestat: Informatică; Practică în cadrul TRIPOD-POSDRU/90/2.1/S/58108; 
Diplomă: Voluntariat; Sesiunea de Comunicări Studenţeşti: Premiul II- Mecanisme; Premiul 
III- Organe de maşini; Premiul III- Proiect de Licenţă; 
Diplomă de participare la activităţile Proiectului POSDRU 90/2.1/S/25123”- De la teorie la 
practică prin intreprinderea simulată” în cadrul IS LIGA SOFTWARE; 
Participare în tabere bursiere din cadrul Universitatii Politehnica din Bucureşti 
Certificat de absolvire a programului de formare Psihopedagocica nivel I, martie 2016 
Certificat de absolvire a programului de formare Psihopedagocica nivel II, iulie  2016 
 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba(i) maternă(e) Româna 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleza  
 

Utilizator  
elementar 

 
Utilizator  

elementar 
 

Utilizator  
elementar 

 
Utilizator  

elementar 
 

Utilizator  
elementar 

Franceza  
 

Utilizator  
elementar 

 
Utilizator  
elementar 

 
Utilizator  
elementar 

 
Utilizator  

elementar 
 

Utilizator  
elementar 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale - capacitate de relaţionare; 
- abilitate în relaţiile interumane; 
- abilitate de a lucra în echipă; 
- adaptabilitate în faţa unor situaţii noi. 

  
 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro


Pagina / - Curriculum vitae al  
Nume Prenume  

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu  
© Uniunea Europeană, 2002-2010   24082010 

 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- abilităţi în planificarea activităţii; 
- abilităţi de analiză şi sinteză; 
- abilităţi în aplicarea şi respectarea regulilor; 
- bun organizator obţinut în urma voluntariatului si la acutalul loc de munca; 
- capacitate de gestionare corectă a timpului de realizare a unei sarcini. 

  

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

- Microsoft Office™ (Word™, Excel™ și PowerPoint™);  
- cunoștine elementare ale aplicaţiilor de grafică pe calculator (AutoCAD, SolidWorks); 
- cunoștine elementare ale aplicaţiei CRM, Microsoft Project 
- atestat informatică, obținut în ultimul an de liceu; 
- testarea și parametrizarea aplicației de bonusare din cadrul firmei Provident  Financial  
Romania. 

  

Alte Competențe și aptitudini - discreţie; 
- loialitate; 
- disciplinată; 
- ordonată; 
- organizată; 
- conştiincioasă; 
- simţ al răspunderii. 

  

  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

 


