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Informaţii personale  

Nume / Prenume Petcov Andreea Adriana 

Adresă(e) Nr. 153/A, Dudeştii - Vechi, jud. Timiş 

Telefon(oane)    Mobil: +40744218842   

Fax(uri)       - 

E-mail(uri) andreeauzun@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Bulgară 
  

  

Sex Feminin 
  

Locul de muncă actual / 
Domeniul ocupaţional  

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului 
„Regele Mihai I al României” din Timişoara, Facultatea de 
Horticultură și Silvicultură 

 
 
 

 

Experienţa profesională 

 

                                             Perioada 

                  Funcţia sau postul ocupat 

      Activităţi şi responsabilităţi principale 

               Numele şi adresa angajatorului 

  Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 

 

01.10.2012 - prezent 

Asistent universitar 

Activităţi didactice şi de cercetare 

USAMVB Timişoara, Facultatea de Horticultură și Silvicultură, România, 
300645, Timişoara, Calea Aradului 119 

Învăţământ superior şi Cercetare 
 

  

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada Octombrie 2004 – Mai 2011 

Calificarea / diploma obţinută Doctor in Horticultura 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Studii doctorale domeniul Horticultură/ discipline fundamentale şi 
complementare necesare formării profesionale continue prin doctorat 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara 

Perioada Octombrie 2007 – Iunie 2010 

Calificarea / diploma obţinută Licenţiat în Ştiinţa Mediului 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Competenţe în domeniul Ecologiei şi Protecţiei Mediului/discipline fundamentale, 
complementare şi facultative conform planurilor de învăţământ promovate 
pentru formarea şi conturarea profesională continua. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

Universitatea de Vest ,,Vasile Goldiş” Arad, Facultatea de Ştiinţe ale Naturii 

Perioada Octombrie 2004 – Martie 2006 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Master - Manipularea Genetică la plante 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Discipline fundamentale şi complementare necesare formării profesionale  
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara, Facultatea de 
Horticultură 

Perioada Octombrie 2000 – Iunie 2004  

Calificarea / diploma obţinută Licenţiat în Biologie – Ştiinţe Agricole 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

   Discipline fundamentale, complementare şi facultative conform planurilor de învăţământ promovate 
pentru formarea şi conturarea profesională continua – profilul Biologie 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara, Facultatea de 
Agricultură 

  

Limba(i) maternă(e)    Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  B1 Utilizator 
independent 

B2 Utilizator 
independent 

B1 Utilizator 
independent 

A2 Utilizator 
elementar 

B1 Utilizator 
independent 

Limba bulgara  B1 
Utilizator 

independent B2 
Utilizator 

independent B1 
Utilizator 

independent A2 
Utilizator 

elementar B1 
Utilizator 

independent 

Limba sârbă  B1 Utilizator 
independent B2 Utilizator 

independent B1 Utilizator 
independent A2 Utilizator 

elementar B1 Utilizator 
independent 

  
  

Competenţe şi abilităţi sociale  Posibilitati de comunicare excelente la nivelul oricarui mediu; 
 Calitati si aptitudini de a stabili si cultiva cu usurinta relatii personale si de a fi un interlocutor 

agreabil; 
 Rapiditatea de integrare intr-un mediu profesional organizat, spirit de echipa; 
 Cunostinte de cultura generala, capacitate de relationare si stapanire de sine; 
 Perspicacitate in sesizarea esentei fenomenelor, spontaneitate in actiune si adaptabilitate in 

situatii noi; 
 Abilitati de comunicare, capacitati de lucru in echipa, energie, responsabilitate, sinceritate, 

caracter autodidact dominat de dorinta de perfectionare, seriozitate; 
        Aceste aptitudini si competente au fost dobandite datorita faptului ca muncesc cu  persoane, intr-
un mediu multicultural, ocup o pozitie in care comunicarea este importanta si desfasor o activitate in 
care munca de echipa este esentiala. 

  

  
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

 

      Operator calculator acreditat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării 
 

  
  

Permis(e) de conducere Categoria B 
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Alte competenţe şi aptitudini  Diplomă  Şcoala de Vară Francofonă Internaţională ediţia a XVI –a ,,Patologie şi 
Farmacologie moleculară. Biotehnologii.’’ Universitatea de Vest Vasile Goldiş, Arad,  
sub egida Academiei de Ştiinţe din Paris şi a Academiei Române, 5 – 17 iulie 2010; 

 Diploma curs postuniversitar de studii avansate  ,, Realizari si Perspective in 
Biologie,, Impactul Factorilor de Mediu asupra Biodiversitatii, Institutul de Biologie, 
Bucuresti, noiembrie 2008; 

 Schimb de experienta la Institutul de Cercetare pentru Cereale ,, Gabona Kutato,, 
Szeged – Ungaria / iunie 2005, mai 2006; 

 Participarea la realizarea contractelor de cercetare stiintifica din cadrul Universităţii de 
Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului Timisoara; 

 Participarea la simpozione si conferinte stiintifice nationale si internationale; 
 Membră în asociaţii profesionale: 

- Societatea română de Biologie Celulară (SRBC) – (din 2006); 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
     Timişoara,                                                                                                                                    Asistent universitar, 
     27.06.2017                                                                                                                          dr. Andreea Adriana Petcov 


