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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume BECHERESCU ALEXANDRA DIDA  

Adresă(e) Calea Aradului 119, 300645 Timişoara, România  

Telefon(oane) 0256277226   

Fax(uri) 0256277263 

E-mail(uri) alexandra_becherescu@yahoo.com 

Naţionalitate(-tăţi) ROMÂNĂ 

Data naşterii 04 octombrie 1974 

Sex FEMININ 

Experienţa profesională  

Perioada 2016 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat CONFERENŢIAR 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activitate didactică şi de cercetare; Predare de cursuri şi efectuarea de lucrări practice la forma de 
învăţământ cu frecvenţă; Responsabil program de studiu IFR şi responsabil activitate didactică - în cadrul 
Centrului ID_IFR al Facultăţii de Horticultură şi Silvicultură;  Membru în comisiile examenelor de licenţă şi 
disertaţie; Responsabil CCOC-FHS 

Numele şi adresa angajatorului U.S.A.M.V.B. Timişoara, Facultatea de Horticultură şi Silvicultură 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Departamentul Horticultură; Organizarea activităţii la forma de Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu 
Frecvenţă redusă pe segmentul programe de studiu şi asigurare a suporturilor pentru studiu; Centrul  
pentru Învăţământ la Distanţă, Învăţământ cu Frecvenţă Redusă şi Educaţie Permanentă al Facultăţii de 
Horticultură 

  

Perioada 2006 – 2016 

Funcţia sau postul ocupat ŞEF LUCRĂRI 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activitate didactică şi de cercetare; Predare de cursuri şi efectuarea de lucrări practice la forma de 
învăţământ cu frecvenţă; Coordonator programe de studiu ID_IFR şi editare suporturi de studiu în cadrul 
Centrului ID_IFR al Facultăţii de Horticultură şi Silvicultură;  Membru în comisiile examenelor de licenţă 

Numele şi adresa angajatorului U.S.A.M.V.B. Timişoara, Facultatea de Horticultură şi Silvicultură 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Departamentul Horticultură; Organizarea activităţii la forma de Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu 
Frecvenţă redusă pe segmentul programe de studiu şi asigurare a suporturilor pentru studiu; Centrul  
pentru Învăţământ la Distanţă, Învăţământ cu Frecvenţă Redusă şi Educaţie Permanentă al Facultăţii de 
Horticultură 

  

Perioada 2004-2006 

Funcţia sau postul ocupat ASISTENT 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activitate didactică şi de cercetare; Efectuarea de lucrări practice la forma de învăţământ cu frecvenţă; 
Coordonator programe studiu în cadrul Centrului pentru Învăţământ la Distanţă al Facultăţii de Horticultură 
şi Silvicultură 

Numele şi adresa angajatorului U.S.A.M.V.B. Timişoara, Facultatea de Horticultură  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Catedra II Horticultură şi peisagistică; Centrul  pentru Învăţământ la Distanţă al Facultăţii de Horticultură 

 

 

Perioada 1999-2004 

Funcţia sau postul ocupat PREPARATOR 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activitate didactică şi de iniţiere în cercetare; Efectuarea de lucrări practice 

Numele şi adresa angajatorului U.S.A.M.V.B. Timişoara, Facultatea de Horticultură  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Catedra II Horticultură specială 
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Perioada 1994-1996 

Funcţia sau postul ocupat Soră medicală 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Recoltare probe biologice, efectuare investigaţii paraclinice, administrarea tratamentului conform 
prescripţiilor medicului 

Numele şi adresa angajatorului Spitalul Clinic nr.1 Craiova 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Clinica medicală / Urologie 

 

 

Educaţie şi formare  
  

Perioada 1998-2007 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Doctor în Agronomie, Seria E, nr. 00034621 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Fitopatologie, Entomologie, Legumicultură / perfecţionarea în activitatea de cercetare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

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

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Pregătire postuniversitară 

  

Perioada 1998-1999 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de studii aprofundate Seria D,nr. 0002720 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Legumicultură , Pomicultură, Viticultură;   Specializarea în  tehnologii intensive şi nepoluante la plantele 
horticole 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

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

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Pregătire postuniversitară 

  

Perioada 1996-1998 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de INGINER, specializarea HORTICULTURĂ, Seria R, nr. 0035885 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Pomicultură, Viticultură, Ampelografie, Oenologie, Legumicultură, Culturi forţate, Ameliorarea plantelor, 
T.P.H. / Aplicarea tehnologiilor de cultivare a pomilor, viţei de vie şi a legumelor în câmp şi spaţii protejate 
(sere şi solarii) şi a tehnologiilor de păstrare în stare proaspătă şi industrializare a produselor horticole 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

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

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Pregătire universitară 

  

Perioada 1993-1996 

Calificarea / diploma obţinută  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Botanică, Fiziologie, Chimie, Biochimie, Genetică, Îmbunătăţiri funciare, Pedologie, Agrochimie, 
Entomologie, Fitopatologie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Horticultură 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Pregătire universitară 

  

Perioada 1989-1993 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de BACALAUREAT, Seria J, nr. 239090 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Discipline generale: Limba şi literatura română, Lb. franceză, Lb. germană, Lb. latină, Istorie, Geografie, 
Fizică, Filozofie, Chimie, Matematică, Biologie, Microbiologie, Anatomie. 
Discipline profesionale: Medicină internă, Cardiologie, Oftalmologie, ORL, Chirurgie, Ortopedie, 
Obstetrică-Ginecologie, Pediatrie, Dermatologie, etc. / Tehnica îngrijirii bolnavilor.  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Liceul sanitar Craiova, jud. Dolj 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Pregătire preuniversitară 
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Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba(i) maternă(e) Limba română 
 
 

 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceză  (B2) 
Utilizator 

independent 
(B2) 

Utilizator 
independent 

(B2) 
Utilizator 

independent 
(A1) 

Utilizator 
elementar 

(B2) 
Utilizator 

independent 

Limba engleză  (A2) 
Utilizator 

elementar 
(A2) 

Utilizator 
elementar 

(A1) 
Utilizator 
elementar 

(A1) 
Utilizator 
elementar 

(A1) 
Utilizator 
elementar 

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

Competenţe şi abilităţi sociale - decan de an 
- membru în asociaţii profesionale 
- membru în comisii de licenţă ale Facultăţii de Horticultură şi Silvicultură 
- nivelul I şi II – Programul de formare psihopedagogică de certificare pentru profesia didactică 
- spiritul de echipă; 
- capacitate de adaptare la medii multiculturale, obţinută prin experienţa de muncă în contexte sociale 
diverse (spital, universitate) 
- o bună capacitate de comunicare, obţinută ca urmare a experienţei acumulate în activităţile desfăşurate 
cu studenţii. 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- spirit organizatoric, experienţă acumulată în organizarea activităţilor desfăşurate la forma de Învăţământ la 
Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă (ID_IFR); 
- experienţă bună a managementului de proiect sau al echipei dobândite în cadrul activităţii didactice şi de 
cercetare;  
- organizare standuri expoziţionale 
- certificat de absolvire competenţă  Manager proiect    

Competenţe şi aptitudini tehnice - o bună cunoaştere a aparatelor, instrumentelor şi echipamentelor utilizate în cadrul disciplinei, 
dobândite în formarea profesională şi în context profesional. 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

- o bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel şi PowerPoint) şi Internet Explorer. 
- cunoştinţe elementare ale aplicaţiilor de grafică pe calculator (Adobe Illustrator, PhotoShop). 
- aceste cunoştinţe au fost dobândite în context profesional şi prin activităţi de voluntariat în timpul liber. 

Competenţe şi aptitudini artistice - cunoştinţe medii de utilizare a instrumentului muzical chitară clasică  

Permis(e) de conducere Categoria B  

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

 
                   Director/responsabil contracte  de cercetare:        
       2006 – Testarea unor îngăşăminte noi în vederea autorizării pentru folosire în agricultura României, S.C.Panetone 
S.R.L. Contract de cercetare nr. 320/13.10./2006- 2500 lei 
       2007 - Influenţa biofertilizanţilor foliari Bionat Plus, Bionex şi Elstim asupra rezistenţei plantelor de tomate, în sere 
industriale încălzite cu apă geotermală la atacul de mană (Ph. infestans), ofilirea bacteriană (Coryneum michiganese) şi 
putregai cenuşiu (B. cinerea); S.C.Panetone S.R.L. Contract de cercetare nr. 611/09.10./2007- 1500 lei. 
        2012 - Influenţa îngrășământului foliar Bionex asupra creşterii plantelor, a sănătăţii şi a înfloririi lor, precum şi a 
precocităţii, coloritului şi calităţi fructelor, cuantificată în nivelul cantitativ şi calitativ al producţiei unor hibrizi de tomate 
cu creştere determinantă cultivaţi în solarii neîncălzite în ciclul I 2012; .S.C.Panetone S.R.L., Contract de cercetare nr. 
563/19.06./2012, 2000 lei; 
        2012 - Cuantificarea efectului diferitelor concentraţii ale fertilizatului foliar cu rol biostimulator Bionex asupra 
habitusului speciei floricole Pelargonium; S.C.Panetone S.R.L.; Contract de cercetare nr. 564/19.06./2012; 2000 lei 
       2015 – Cercetări privind influenţa tehnologiei de cultivare asupra compoziţiei biochimice şi a însuşirilor senzoriale 
ale tomatelor obținute în sistem de cultură protejat în condiţii de siguranţă alimentară”, S.C. Agro Codlea S.R.L. , 
Contract de cercetare 299/08.06.2015; 50.000 lei 
          Membru în colective de cercetare cuprinse în cadrul unor contracte de cercetare obţinute prin granturi la 
nivel naţional, internaţional sau cu alţi beneficiari: 
          2005-2007 - Cercetări de eficientizare a culturii de tomate în sistem forţat, prin modernizarea tehnologiei de 
cultivare pe substraturi minerale şi organice în sere încălzite cu apă geotermală; CNCSIS, Contract de cercetare nr. 
27670, 14.03.2005, Tema nr. 7, Cod CNCSIS 22 - 37.200lei; 
          2007- Influenţa biofertilizanţilor foliari asupra rezistenţei plantelor de cartof la atacul de mană (Ph. Infestans) şi a 
gândacului de Colorado (Leptinotarsa decemlineata) în zona colinară şi de şes a Banatului; S.C.Panetone 
S.R.L.,Contract de cercetare nr. 612/09.10.2007, 1500 lei. 
       2015 - Studiul genetic şi comparativ al comportamentului in vitro la două clone de Paulownia: Paulownia shan tong 
şi Paulownia tomentosa, Firma  Gustavo Zito International (Principe di Monaco) , Contract de cercetare nr. 
1462/06.03.2015, 96400 lei 
     2015 - Studii privind regenerarea in vitro şi micropropagare a patru forme de Paulownia şi studiul comportamentului 
lor în condiţiile climatice din vest, Firma  Gustavo Zito International (Principe di Monaco) , Contract de cercetare nr. 
5344/08.09.2015, 92000 lei 
    2015-2020 - Studiu privind strategia de dezvoltare a spaţiilor verzi din comuna Giroc, Contract de cercetare nr. 
32001/30.09.2015, 55.000 lei (12.400 EUR) 
          Apartenenţă la asociaţii profesionale: 
- Asociaţia Generală a Inginerilor din România (A.G.I.R.) 
- Societatea Română a Horticultorilor – filiala „Dahlia” Timiş (S.R.H). 
- Asociaţia  „Amici Rozelor” 

 

                                                                                   
 
                                                                                                Conf.dr. Becherescu Alexandra  
 

  


