EXPERIENȚA PROFESIONALĂ
01/06/2011 – 01/07/2014

Asistent cercetare
Statiunea de Cercetare si Dezvoltare pentru Legumicultura Buzau
Menţinerea şi îmbogăţirea colecţiei de germoplasma la principalele specii
studiate, obţinerea de soiuri şi hibrizi performanţi şi adaptaţi la condiţiile
climatice ale ţării noastre; realizarea selecţiei conservative la soiurile şi
hibrizii creaţi

BIANCA
MUŞAT
DATA NAȘTERII:
17/07/1988

CONTACT
Cetățenie: română

Elaborarea de tehnologii şi verigi tehnologice noi de cultivare si producere a
seminţelor de legume.
Aclimatizarea, ameliorarea şi elaborarea tehnologiilor specifice de cultură la
unele specii noi provenite din areale geografice îndepărtate.
Ameliorarea şi reabilitarea unor specii legumicole autohtone care în prezent
sunt neglijate în cultură.
Contribuţii permanente la îmbunătăţirea sistemei de maşini folosită în
legumicultură.
Elaborarea şi folosirea de noi tehnici de hibridare şi ameliorare a plantelor.
Prezentarea rezultatelor obţinute la simpozione şi congrese naţionale şi
internaţionale şi în publicaţii de specialitate.
Buzau, România

Gen: Feminin
BLDV Nicolae Balcescu , nr.56
Buzau, România
zamfir_b@yahoo.com
(+40) 0787313100

01/09/2013 – 01/10/2015

Florist
Floraria Theo Buzau (SC. THEODOR SRL)
Executarea de aranjamente florale si buchete pentru diverse evenimente cat
si pentru comercializarea lor in florarie.
Participarea la demonstratii florale nationale.
BUZAU, România
01/07/2014 – 01/07/2021

Cercetator Stiintific
Statiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Legumicultura Buzau
Menţinerea şi îmbogăţirea colecţiei de germoplasma la principalele specii
studiate, obţinerea de soiuri şi hibrizi performanţi şi adaptaţi la condiţiile
climatice ale ţării noastre; realizarea selecţiei conservative la soiurile şi
hibrizii creaţi
Elaborarea de tehnologii şi verigi tehnologice noi de cultivare si producere a
seminţelor de legume.
Aclimatizarea, ameliorarea şi elaborarea tehnologiilor specifice de cultură la
unele specii noi provenite din areale geografice îndepărtate.
Ameliorarea şi reabilitarea unor specii legumicole autohtone care în prezent
sunt neglijate în cultură.
Contribuţii permanente la îmbunătăţirea sistemei de maşini folosită în
legumicultură.
Elaborarea şi folosirea de noi tehnici de hibridare şi ameliorare a plantelor.
Prezentarea rezultatelor obţinute la simpozione şi congrese naţionale şi
internaţionale şi în publicaţii de specialitate.
Buzau, România
01/07/2021 – ÎN CURS – Buzău, România

Cercetător științific
Banca de Resurse Genetice Vegetale- Legumicultură, Floricultură,
Plante Aromatice şi Medicinale
Conservarea resurselor genetice vegetale
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Elaborarea de lucrari stiintifice in vederea diseminarii rezultatelor de
cercetare
Participarea la simpozioane si congrese nationale si internationale
Atributii- Presedinte Consiliu Stiintific
Coordonarea actului de cercetare in cadrul Laboratoarelor
Mentinerea prin selectie conservativa a soiurilor si resurselor genetice
din cadrul Bancii de Gene

EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ
01/10/2015 – ÎN CURS – Bucuresti, România

Doctorand
Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara
Bucuresti
01/10/2012 – 01/07/2014 – Bucuresti

Master in Conservarea Biodiversitatii
Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara
Bucuresti
01/10/2007 – 01/07/2011 – Bucuresti, România

Licentiat in Horticultura
Universitatea de Stinte Agronomice si Medicina Veterinara,
Bucuresti
01/09/2003 – 15/06/2007 – Buzau

Diploma in filologie
Colegiul National Mihai Eminescu
2014 – Bucureşti, România

Formator
S.C. Stef Management Consulting SRL

COMPETENȚE LINGVISTICE
LIMBĂ(I) MATERNĂ(E): Română
ALTĂ LIMBĂ (ALTE LIMBI):

Engleză
Comprehen‐
siune orală
C2

Citit
C2

Exprimare
scrisă
C1

Conversație
C1

Scris
C1

Citit
B1

Exprimare
scrisă
B1

Conversație
B1

Scris
B1

Germana
Comprehen‐
siune orală
B1

COMPETENȚE DIGITALE
Utilizare buna a programelor de comunicare(mail messenger skype) /
Microsoft office word / Microsoft PowerPoint / Microsoft Excel
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REȚELE ȘI AFILIERI
Afilieri
Membru Societatea Romana a Horticultorilor - din 2015
Membru ISHS- Societatea Internationala a Horticultorilor- din 2017
Membru AGIR din 2018- Asociatia Generala a Inginerilor din Romania
Membru Asociaţiei Amelioratorilor (AMSEM) din 2018

PROIECTE
Proiecte
Membru in echipa proiectului in cadrul a 5 proiecte de cercetare si
Director de proiect in cadrul A.D.E.R. 3.2.3.si ADER 7.2.5.proiecte sectoriale finantate prin MADR

DISTINCȚII ONORIFICE ȘI PREMII
Distincţii

DIPLOMA DE EXCELENTA obtinuta cu prilejul aniversarii S.C.D.L.
Buzau-60 de ani de profesionalism-27 iulie 2017
Diploma din partea SRH, filiala Buzau-27 iulie 2017
Premiul ISHS 2018 "Young minds" pentru cel mai bun poster in cadrul
sectiunii "Fruits and vegetables for processing"- Congresul International
de Horticultura-Istanbul 2018
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