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Informaţii personale 

 

  

Nume / Prenume Toţa Cristina Elena 

Adresă(e) Timişoara, România  

Telefon(oane)  

E-mail(uri) cristina.tota@yahoo.com 

Naţionalitate(-tăţi) Română 

Data naşterii 19.05.1984 

Sex feminin 
  

Locul de muncă vizat/ 
          Domeniul Ocupaţional 

UNIVERSITATEA DE ŞRIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI 
TIMIŞOARA 

Experienţă profesională  

Perioada 2012 – prezent - asistent universitar la Floricultură 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 Activitate didactică 
 Activitate de cercetare 
 Indrumator practică 
 Secretar în comisiile de licenţă 
 Membra în comisii de admitere ale Facultăţii de Horticultură şi Silvicultură 

Numele şi adresa 
angajatorului 

UNIVERSITATEA DE ŞRIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI „REGELE 
MIHAI I AL ROMÂNIEI ” DINTIMIŞOARA 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

didactic 

Educaţie şi formare  
  

Perioada 06.06.2016-24.06.2016 

Nivelul programului de studii Program de specializare cu durata de 90 ore, pentru ocupația Formator de formatori 

Asociația  Didakticos Timișoara 

Perioada 2014 - 2015 

Nivelul programului de studii Programul de formare psihopedagogică pentru Nivelul I si II de certificare pentru profesia didactică 
Departamentului pentru pregătirea personalului didactic 

Universitatea Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din 
Timişoara 

Facultatea                                                Agricultură 

Specializarea Departamentului pentru pregătirea personalului didactic 
  

Perioada 5.05.2011 – 04.06.2011 

Nivelul programului de studii Curs de specializare (În cadrul proiectului MAKIS cu titlul: Inplementarea sistemelor tehnologice 
moderne de obținere a alimentelor făinoase dietetice) 

Universitatea Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului – Timişoara 

Facultatea                                                Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare 

Specializarea Alimente dietetice – caracterizare, tehnologii de obținere și impactul asupra sănătății 
  

Perioada 2007 - 2011 

Nivelul programului de studii Studii doctorale 



Universitatea Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului – Timişoara 

Facultatea                                                Facultatea de Horticultură şi Silvicultură 

Specializarea Horticultură 
  

Perioada 2007 - 2009 

Nivelul programului de studii Studii postuniversitare – Master 

Universitatea Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului – Timişoara 

Facultatea                                                Facultatea de Horticultură şi Silvicultură 

Specializare Tehnologii sustenabile în horticultură 
  

Perioada 2003 – 2008  

Nivelul programului de studii Studii universitare de lungă durată 

  Universitatea Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului – Timişoara 

Facultatea Management agricol  

Specializare Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism 
  

Perioada 2003 - 2007 

Nivelul programului de studii Studii universitare de lungă durată 

  Universitatea Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului – Timişoara 

Facultatea Agricultură 

Specializarea Biologie Agricultură 
  

Perioada 1999 - 2003 

Nivelul programului de studii Studii liceale 

Unitatea de învăţământ Colegiul Economic "F.S. Nitti" – Timişoara 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză  
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

Italiană  
C1 

Utilizator 
experimentat 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale  Spirit de echipă, disponibilitate de a lucra peste orele de program, responsibilitate, sinceritate şi 
seriozitate; 

 O bună capacitate de comunicare la nivelul mediului universitar şi la nivelul oricărui mediu; 
 Spontaneitate în acţiune şi adaptabilitate la situaţii noi; 
 Capacitate de a relaţionare şi stăpânirea de sine. 

  



Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 2012 - membră în organizarea: 
Expozitiei de profil Floris 26-29 aprilie; 
Expozitiei de profil Flori de mai 03-06 mai; 
Expozitiei de profil Tim Agratim 22-24 iunie; 

 2013 -2019 membru în comisia pentru coordonarea activităţii bibliotecii Facultăţii de Horticultură 
şi Silvicultură. 

 2013 -2019 Decan de an la specializarea de peisagistică; 
 2014 - 2019 Membră în comisii pentru susţinerea concursului de admitere sesiunea iulie-

septembrie ale Facultăţii de Horticultură şi Silvicultură. 
 2014 – 2019 Membră în comisii pentru susţinerea examenelor de licență la specializările 

peisagistică și horticultura  din cadrul Facultăţii de Horticultură şi Silvicultură 
 2014 - Am predat şi indrumat partea teoretica şi practică a cursului de calificare nivel I Peisagist 

Floricultor în calitate de formator 15.01.-24.03.2014; 
 2015 – membru în organizarea expoziției de profilTimfloralis 22-24 mai; 
 2015 - membra în comitetul de organizare a manifestărilor prilejuite de sarbatorirea a 70 de ani 

de existenţă a universităţii. 
 2016-2019- membră în comisia de cercetare științifica a Facultăţii de Horticultură şi Silvicultură. 
 2016- membră în commisia pentru întocmirea dosarului de acreditare la specializarea 

Horticultură licență 
 2016  - membră în organizarea: 

Expoziției profil BanatAgralim 27-29 mai; 
Expoziției de profilTimfloralis 22-24 aprilie; 
Expoziției de profil Vin Vest 22-24 aprilie; 

 2016-2019- membru în biroul de imagine al Universității de Ştiinţe Agricole şi Medicină 
Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara; 

 2016 – membra în organizarea workshopurilor:  
Modele de succes in horticultură datorate ingineriei genetice 14.10.2016,  Seleus jud Arad 
Arămiu de octombrie(workshop artă florala) 28.10.2016 
Bucurie de mai (workshop artă florala) 25.05.2016 

 2017- membră în commisia pentru întocmirea dosarului de acreditare la specializarea 
Horticultură IFR 

 2017- membră în commisia pentru întocmirea dosarului de acreditare specializarea Peisagistica 
licență 

 2017 – membra în organizarea:  
Verde la borcan(workshop terearii), 14.11.2017 la Institutul francez Timisoara 
Atelier Ikebana, 25.10.2017 la Fundatia Triade 
Septembrie in culori (workshop artă florala), 10.09.2017 la festivalul PLAI 
Verde urban (workshop terearii), 10.09.2017 la festivalul PLAI 
Aroma vinurilor românesti , 10.09.2017 la festivalul PLAI 
Verde la borcan(workshop terearii), 17.06.2017 la festivalul Street DeliveriTimisoara 
Parfum și culoare (workshop artă florala),18.06.2017 la festivalul Street DeliveriTimisoara 

 2018– membra în organizarea: 
Atelier de irigatii Apa nu cade intotdeauna din cer 28.02.2018 la USAMVBT 
Atelier de aranjamente florale 22.03.2018l a Institutul francez Timisoara 
Expozitiei de proiecte Arta si peisagistica 15.03.2018 la USAMVBT 
Excursiei de studiu la Viena 31.03-05.04.2018 
Atelier de aranjamente florale 20.04.2018 la Colegiul National Ana Aslan 
Atelier de gradinarit 27.04.2018 la gradinita Children Care Center 
Atelier de gradinarit 20.05.2018 la Institutul francez Timisoara 
Workshop Landscape reconstruction solutions of Queen Maria Prk in Timisoara 
Expozitiei Banat Agralim 08-10.06.2018 la USAMVBT 
Expozitiei de proiecte peisagistice iunie 2018 la Iulius Mall 
Atelier de confectionat coronite 14-16.09.2018 la festivalul PLAI 
Atelier de Kokedame14-16.09.2018  la festivalul PLAI 
Atelier de pictat figurine 14-16.09.2018  la festivalul PLAI 
Evenimentului Ziua Pamantului Banatean 18.10.2018 
Simpozionului Tneri cercetatori in horticultura, silvicultura si biotehnologii 22-23.11.2018 
Targului de Craciun 19-24.12.2018 din cadrul Iulius Mall Timisoara 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice  Capacitate de utilizare a instrumentelor şi aparatelor de laborator (spectofotometru, HPLC, 
termobalanţă). 

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

 O bună stăpânire a aplicaţiilor Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). 

  



Alte competenţe şi aptitudini  În urma activității de cercetare desfăşurată la disciplinele de legumicultură şi floricultură din cadrul 
Departamentul Horticultură din cadrul Facultăţii de Horticultură şi Silvicultură a Universităţii de 
Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinara a Banatului Timişoara am realizat un număr de peste 40 
lucrări si articole ştiinţifice. 

 Sunt membră în 4 asocietăţi profesionale: 
- Asociaţia Amicii Rozelor – Filiala Timiş 
- Societatea Română a Horticultorilor (SRH) – Filiala Dahlia Timiş 
- Asociaţia Generală A Inginerilor Din România (AGIR)– Filiala Timiş 
- Societatea Română de Biochimie și Biologie moleculară (SRBBM) 

 Sunt membra in Consiliul de administratie al  Institutului de Biotehnologia Plantelor din Timisoara 
 Sunt membra in contractele de cercetare: 

- Asigurarea functionarii in bune conditii a gradinii botanice din cadrul USAMVB Timisoara ca 
infrastrutura de sustinere a activitatilor didactice 
- Cercetari privind influenta tehnologiei de cultivare asupra compozitiei biochimice si a insusirilor 
sezoriale ale tomatelor obtinute in sistem de cultura protejat in conditii de siguranta alimentara; 
- Studiu privind strategia de dezvoltare a spatiilor verzi din comuna Giroc; 

 Sunt director al contractului de cercetare cu tema: Cuantificarea efectului unor produse bioactive 
asupra înrădăcinării butașilor de flori 

  

Permis(e) de conducere  Deţin permis de conducere categoria B. 
  

Informaţii suplimentare  În data de 25. 03. 2011 am susţinut public teza de doctorat cu titlul "Cercetări privind influenţa 
unor substanţe bioactive naturale asupra producţiei şi calităţii la tomatele cultivate în sere". 

  

 
 

Data,        Semnătura, 
21.10.2020        


