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Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume BECHERESCU ALEXANDRA DIDA

Adresă(e) Str. Versului, nr. 4, sc.B, ap.1, 300741, Timişoara, România
Telefon(oane) 0256277334 Mobil:

Fax(uri) 0256277263
E-mail(uri) alexandra_becherescu@yahoo.com

Naţionalitate(-tăţi) ROMÂNĂ

Data naşterii 04 octombrie 1974

Sex FEMININ

Experienţa profesională

Perioada 2006 – prezent
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 şi editare suporturi de studiu în cadrul
Centrului ID al Facultăţii de Horticultură şi Silvicultură

Numele şi adresa angajatorului U.S.A.M.V.B. Timişoara, Facultatea de Horticultură şi Silvicultură
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Organizarea activităţii la forma de învăţământ la Distanţă pe segmentul programe de studiu şi asigurare

a suporturilor pentru studiu; Departamentul Horticultură; Centrul ID al Facultăţii de Horticultură şi
Silvicultură

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 editare suporturi de studiu în cadrul Centrului ID al Facultăţii de Horticultură

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 ID 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
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



Pagina1/ 3- Curriculum vitae al
Becherescu Alexandra

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunităţile Europene, 2003   20060628

Educaţie şi formare

Perioada 1999-2006
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Doctor în Agronomie

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 (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Perioada 1998-1999
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de studii aprofundate

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 (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Perioada 1996-1998
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de INGINER, specializarea HORTICULTURĂ

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 (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

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 (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Perioada 1989-1993
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de BACALAUREAT

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 (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Aptitudini şi competenţe
personale

Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă, vezi instrucţiunile)

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
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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 (A1) Utilizator
elementar

Limba engleză (A2) Utilizator
elementar (A2) Utilizator

elementar (A1) Utilizator
elementar (A1) Utilizator

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

Competenţe şi abilităţi sociale - 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 activităţilor
desfăşurate cu studenţii.

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

- spirit organizatoric, experienţă acumulată în organizarea activităţilor desfăşurate la forma de Învăţământ
la Distanţă;
- experienţă bună a managementului de proiect sau al echipei dobândite în cadrul activităţii didactice şi
de cercetare;

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 și PowerPoint);
- cunoştinţe elementare ale aplicaţiilor de grafică pe calculator(Adobe Illustrator, PhotoShop).
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

Alte competenţe şi aptitudini -

Permis(e) de conducere Categoria B

Informaţii suplimentare Lucrări ştiinţifice publicate – 55
Publicaţii didactice: cărţi de specialitate în domeniul horticulturii: Legumicultură specială pentru ID, Editura
Marineasa, Timişoara, 2003; Tehnologia produselor horticole; Vol. I – Consideraţii generale asupra
produselor horticole ca materie primă pentru valorificarea în stare proaspătă, păstrare şi industrializare,
Editura Eurostampa, Timişoara, 2008; Tehnologia produselor horticole; Vol. II – Păstrarea şi valorificarea
în stare proaspătă a produselor horticole, Editura Eurostampa, Timişoara, 2008; Tehnologia produselor
horticole; Vol. III – Valorificarea prin prelucrare industrială a produselor horticole, Editura Eurostampa,
Timişoara, 2008; Producere de sămânţă şi material săditor la plante legumicole, pomi fructiferi şi viţa de
vie, Editura Eurostampa, Timişoara 2008
Apartenenţă la asociaţii profesionale:
- Asociaţia de Cercetare Multidisciplinară pe zona de Vest din România (A.C.M.V.R.)
- Asociaţia Generală a Inginerilor din România (A.G.I.R.)
- Societatea de Horticultură din România – filiala Timişoara.

Anexe Enumeraţi documentele anexate CV-ului. (Rubrică facultativă)

Şef lucr.dr. Becherescu Alexandra


