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INFORMAŢII PERSONALE Poenașu Bianca-Florentina 
 

 

Strada Învățător Biolaru, Nr. 5, codul poştal 115500 , localitate Topoloveni, judetul Argeș, România. 

  +40754762924      

bianca.poenasu@yahoo.com 

 

Sexul feminin| Data nașterii 14/04/1991 | Naționalitatea română 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
  

 

LOCUL DE MUNCA 
PENTRU CARE SE 

CANDIDEAZĂ 
POZIŢIA 

LOCUL DE MUNCĂ DORIT 
STUDIILE PENTRU CARE 

SE CANDIDEAZĂ 

Dir. Engineering Innovation , Renault Technologie Roumanie 

Mai 2015 – Prezent 

 

 

 

 

 

 

 

Noiembrie 2016 – Prezent 

 

 

 

 

 

 

 

August 2014 – Mai 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Noiembrie 2013 – August 2014 

 

 

 

 

 

 

1 Iulie 2013-12 Iulie 2013  

Şef de proiect valorizare şi transfer de cunoştinte 

Renault Technologie Roumanie, București 

▪ Management in transversal pe diverse proiecte pentru valori  

▪ Conceperea de documente tehnice  

▪ Colaborarea cu echipa de proiect pentru obținerea datelor tehnice necesare  

▪ Transferul informațiilor între Inginerie și Marketing 
Tipul sau sectorul de activitate: Centru de inginerie - conceperea și perfecționarea vehiculelor 
 

Designer grafic – Adobe Illustrator (part-time) 

Magnetella 

▪ Conceperea design-ului pentru obiecte de tip suvenir, agende cu specific romanesc 

▪ Corectarea anumitor greșeli  

▪ Cercetări de piața pentru produse similare 

Tipul sau sectorul de activitate: Fabricarea şi comercializarea de suveniruri specific românești 

 

Inginer de sistem software 

S.C. DPR Draexlmaier Procese de Producție S.R.L. Pitești 

▪ Gestionarea bazelor de date ce cuprind produsele companiei. 

▪ Implementarea modificărilor ce apar pe parcursul ciclului de viață al produselor. 

▪ Transferuri de date PLM Teamcenter - SAP 

Tipul sau sectorul de activitate: Producția și comercializarea cablajelor si sistemelor de interior 
pentru autovehiculele din clasa premium.  

 

Ajutor programator  

S.C. DPR Draexlmaier Procese de Producție S.R.L. Pitești 

▪ Gestionarea bazelor de date ce cuprind produsele companiei. 

▪ Implementarea modificărilor ce apar pe parcursul ciclului de viață al produselor. 

Tipul sau sectorul de activitate: Producția și comercializarea cablajelor si sistemelor de interior 
pentru autovehiculele din clasa premium.  

 

Student practicant prin programul Practicor 

S.C. Leoni Wiring Systems S.R.L. Bascov  
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
 

Iunie 2016 – Iulie 2016 
 
 
 

Octombrie 2014 – Martie 2016 
 
 
 
 

Februarie 2013 -Iunie 2013 
 
 
 
 
 

 
2010-2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2006-2010 
 

 
 
 

 
 
Avantaj Consulting 
Curs acreditat de grafica vectorială – Adobe Illustrator 
Diplome / competenţe dobândite: Atestat de grafician – grafică vectorială 
 
Universitatea din Pitești – Facultatea de Mecanică și Tehnologie  
Program de studii masterale: Știința și tehnologia materialelor – Program de 
masterat  franco-roman.  
Materii studiate: termodinamică, caracterizarea materialelor, coroziune etc. 
 

“Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tarbes”, Franţa  în cadrul programului Erasmus 

Materii studiate: Flux Tires et Just à Temps, MRP, Projets Multi-Technologies, Fabrication Assistée     
par Ordinateur, Management d’entreprise, Ingénierie de la qualité etc. 

   Diplome / competenţe dobândite: 

- Atestat Erasmus 
 

Universitatea din Pitești – Facultatea de Mecanică și Tehnologie  
Program de studii de licență: Inginerie economică industrială în cadrul 
departamentului Fabricație și Management   

Materii studiate: proiectare asistată de calculator, managementul proiectelor, desen 
tehnic, managementul calității, logistică. 

   Diplome / competenţe dobândite: 
- Diplomă de Inginer  
- Diplomă de participare la Concursul Național Studențesc de Mecanică, Galați, 

2011; 
- Premiul I la sesiunea de comunicări științifice a studenților: “A fi profesor european” 
        Ediția a IX-a, Pitești, 2011; 
- Mențiune la sesiunea de comunicări științifice a studenților: “Studiu asupra 

performanțelor pompelor de căldură”, Pitești, 2012; 
- Mențiune la sesiunea de comunicări științifice a studenților : “Studiu asupra 

sistemului de acționare pentru ușile culisante” Pitești, 2012; 
- Premiul I la sesiunea de comunicări științifice a studenților: “Studiu privind 

reorganizarea sarcinilor din cadrul unui sistem PLM în vederea îmbunătățirii 
performanțelor acestuia”, Pitești, 2014. 

- Atestat de competență lingvistică – Limba franceză. 
 

Liceul Teoretic „Ion Mihalache” Topoloveni 

 Profilul: matematică-informatică 
    Diplome / competențe dobândite:  

- Diploma de Bacalaureat; 
- Atestat de competență profesională ( informatică - realizarea managementului 

 site-urilor WEB, sistemelor de operare a calculatoarelor). 
 
 
 
 

.  

▪ Observarea fluxului tehnologic pentru realizarea cablajelor. 

▪ Ȋnţelegerea sistemelor de producţie. 

▪ Realizarea temei de practică  “Gestiunea proiectului Motor Euro 6”. 

Tipul sau sectorul de activitate: Producţia şi comercializarea de cablaje. 
 Premii obţinute:  Premiul al II-lea pentru proiectul “Gestiunea proiectului Motor Euro 6” 
Atestat de practică. 
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COMPETENΤE PERSONALE 
  

 

 

 

Limba  maternă Limba română 

 

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversație  

Discurs oral   

Limba engleză B2 C1 B2 B2 B2 

Limba franceză B2 C1 B2 B2 B2 

Limba germană A2 B1 A2 A2 A2 

 Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Competenţe de comunicare  Bune competențe de comunicare dobândite prin colaborările avute cu membrii din diverse 
echipe de proiect, din departamente diferite și prin workshop-uri susținute in cadrul 
laboratorului de creație. 
 

 O bună cunoaştere a utilitarelor: 

▪ Microsoft Office™; 

▪ Proiectare AutoCad, Catia V5; 

▪ Programe de gestiune: Prelude; 

▪ RDM, Nastran/Patran; 

▪ C++, MatLab, FoxPro. 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

 

 

Competenţe informatice 

 

 

Alte competenţe 

 

Permis de conducere 

 

Anexe 

Competențe organizaționale dobândite prin intermediul managementului în transversal al 

proiectelor: leadership, comunicare, spirit de echipă, spirit de sinteză și flexibilitate. 

   Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă plurispecializată și aplicarea de 

tehnici de relaționare şi muncă eficientă în cadrul echipei de proiect. 

O bună cunoaştere a softurilor: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spirit artistic  şi creativ, atenţie la detalii, abilități dobândite prin pasiunea de a picta. 
 
Categoria B din anul 2012. 
 
Copii ale certificatelor de competențe, atestatelor și diplomelor (la cerere). 

▪ Microsoft Office 

▪ Adobe Illustrator şi Adobe Photoshop 

▪ Teamcenter 8.3. 

▪ SAP 

▪ Proiectare AutoCad, Catia V5 

▪ Primavera  

▪ RDM, Nastran/Patran 

▪  MatLab 

▪  
 


