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Informaţii personale
Nume / Prenume Berar Cristian

Adresă Str. Martir Constantin Zăbulică, bl. A8, sc.B, ap.3, Timisoara, România
Telefon 0256 - 277108
E-mail cristianberar@yahoo.com

Naţionalitate Română
Data naşterii 14.02.1977

Sex Masculin

Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional

Experienţa profesională

Învăţământ – cercetare

Perioada martie 2017 – în prezent
Funcția sau postul ocupat Conferențiar universitar

Activități și responsabilități principale Activitate didactică și de cercetare

Numele și adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara, 300645 Timişoara,
Calea Aradului 119, Judeţul Timiş

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior

Perioada 2009 – martie 2017
Funcţia sau postul ocupat Şef lucrări universitar

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică şi de cercetare

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara, 300645 Timişoara,
Calea Aradului 119, Judeţul Timiş

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior

Perioada 2006 – 2009
Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică şi de cercetare

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara, 300645 Timişoara,
Calea Aradului 119, Judeţul Timiş

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior

Perioada 2003 – 2006
Funcţia sau postul ocupat Doctorand cu frecvenţă

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică şi de cercetare

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara, 300645 Timişoara,
Calea Aradului 119, Judeţul Timiș

Tipul activității sau sectorul de activitate     Învățământ superior
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Perioada 2005 – 2013
Funcţia sau postul ocupat Asistent de cercetare

Activităţi şi responsabilităţi principale Cercetare
Numele şi adresa angajatorului Academia Română Filiala Timiş

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate de cercetare

Perioada 2004-2006
Funcţia sau postul ocupatAsistent relaţii cu publicul

Activităţi şi responsabilităţi principaleRelaţii cu publicul
Numele şi adresa angajatorului Centrul Cultural Francez Timişoara

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Relaţii cu publicul

Perioada 2000-2002
Funcţia sau postul ocupatOperator cadastru verde

Activităţi şi responsabilităţi principaleCadastru verde
Numele şi adresa angajatorului SC „ PARC SILVA” SRL

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Realizarea hărţii cadastrale a oraşului Timişoara

Educaţie şi formare

Perioada 1 Octombrie 2003 – 18 iulie 2008

Calificarea / diploma obţinută Doctorat/Diplomă de doctor în agricultură
Disciplinele principale studiate / Domeniu de doctorat : Agronomie

competenţe profesionale dobândite Management şi marketing în agricultură
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

/ furnizorului de formare
U.S.A.M.V.B. Timişoara –Facultatea de Management Agricol

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Studii aprofundate de doctorat

Perioada 1 octombrie 2003 – iunie 2005
Calificarea / diploma obţinută Master/Diplomă de masterat

Disciplinele principale studiate / Horticultură – Tehnologii sustenabile în horticultură
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

U.S.A.M.V.B. Timişoara – Facultatea de Horticultură

Studii aprofundate de masterat

Perioada 1 octombrie 1999 – iunie 2003

Calificarea / diploma obţinută Inginer/Diplomă de licenţă
Disciplinele principale studiate / Horticultură - Peisagistică

competenţe profesionale dobândite
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Înţelegere Vorbire Scriere
Ascultare Citire Participare la

conversaţie
Discurs oral Exprimare scrisă

A2

Pot să înţeleg
expresii

cunoscute si
propoziţii foarte

simple referitoare
la mine, la familie
şi la împrejurări

concrete, când se
vorbeşte rar şi cu

claritate.

A2

Pot să înţeleg
nume cunoscute,

cuvinte şi
propoziţii foarte

simple, de
exemplu, din

anunţuri, afişe
sau cataloage.

A2

Pot să comunic
într-o conversaţie

simplă, cu
condiţia ca

interlocutorul să
fie dispus să
repete sau să
reformuleze

frazele sale într-
un ritm mai lent şi

să mă ajute să
formulez ceea ce
încerc să spun.

A2

Pot să utilizez
expresii şi fraze
simple pentru a
descrie unde
locuiesc şi

oamenii pe care îi
cunosc.

A2

Pot să scriu o
carte poştală

scurtă şi simplă,
de exemplu, cu

salutări din
vacantă.

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

U.S.A.M.V.B. Timişoara – Facultatea de Horticultură
Specializarea Peisagistică

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Studii universitare

Perioada 15 Septembrie 1991 – iunie 1995

Calificarea / diploma obţinutăDiplomă de Bacalaureat

Disciplinele principale studiate / Matematică – fizică
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Liceul C.D.Loga, Timişoara, jud. Timiş

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Studii liceale

Perioada 15 septembrie 1983 – iunie 1991

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de absolvire a ciclului gimnazial
Disciplinele principale studiate / Studii primare şi gimnaziale

competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

/ furnizorului de formare

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Aptitudini şi competenţe
personale

Şcoala Generală Nr. 7 Timişoara

Studii primare şi gimnaziale

Limba maternă Română

Limbi străine cunoscute
Autoevaluare

Nivel european (*)

Engleză
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B1

Pot să înţeleg
punctele

esenţiale în
vorbirea

standard clară
pe teme
familiare

referitoare la
activitatea

profesională.

B1

Pot să înţeleg
texte redactate,
în principal, într-
un limbaj uzual
sau referitor la
activitatea mea
profesională.

B1

Pot să fac faţă
în majoritatea
situaţiilor care
pot să apară în

cursul unei
călătorii printr-o
regiune unde
este vorbită

limba.

B1

Pot să leg
expresii şi să

mă exprim
coerent într-o

manieră simplă
pentru a descrie

experienţe şi
evenimente.

B1

Pot să scriu un
text simplu şi

coerent pe teme
familiare sau de

interes
personal.

B1

Pot să înţeleg
punctele

esenţiale în
vorbirea

standard clară
pe teme
familiare

referitoare la
activitatea

profesională.

B1

Pot să înţeleg
texte redactate,
în principal, într-
un limbaj uzual
sau referitor la
activitatea mea
profesională.

B1

Pot să fac faţă
în majoritatea
situaţiilor care
pot să apară în

cursul unei
călătorii printr-o
regiune unde
este vorbită

limba.

B1

Pot să leg
expresii şi să

mă exprim
coerent într-o

manieră simplă
pentru a descrie

experienţe şi
evenimente.

B1

Pot să scriu un
text simplu şi

coerent pe teme
familiare sau de

interes
personal.

Franceză

Germană

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

Competenţe şi abilităţi socialeSp i r i t  de  ech ipă  foar te dezvo l t a t ,  f l ex ib i l i ta te  în muncă ,  capac i tăț i  de  comun icare
ș i  negoc ie re .

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Capacitate de analiză și decizie;
Capacități de dezvoltare a ariei curiculare a programelor de studii în conformitate cu cerințele pieții muncii

Competenţe şi aptitudini tehnice Utilizarea aparaturii de laborator.

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

Utilizare calculator ( Windows, Microsoft Office - Word, Excel, PowerPoint), proiectare asistată de
calculator (ArchiCAD, AutoCAD, ARTlantis, Vectorworks, Piranesi), prelucrare imagini, grafică pe
computer (Photoshop, Corel Draw)

Competenţe şi aptitudini artistice -

Alte competenţe şi aptitudini Competenţă în următoarele domenii: Peisagistică, Proiectare asistată de calculator, Programe de
calculator în peisagistică, Amenajarea teritoriului şi urbanism

Permis(e) de conducere Permis de conducere auto categoria B.

Informaţii suplimentare - membru în următoarele asociații profesionale și științifice:
- Asociația Generală a Inginerilor din România;
- Asociația Amicii Rozelor;
- Societatea Română de Horticultură;
- International Society of Horticultural Science.

- autor sau coautor al unui număr de 70 de lucrări științifice, a cinci cărți de specialitate, un îndrumător de
lucrări practice și un suport de curs pentru studenți;
- director al unui contract de cercetare/consultanță național cu mediul privat în valoare de 45.000 lei și
membru în alte 12 contracte de cercetare naționale și internaționale;
- îndrumător a peste 40 de lucrări de licență sau disertație;
- participant la un număr de 20 de manifestări științifice naționale și internaționale;
- îndrumător de an pentru 3 generații de studenți de la specializarea Peisagistică.

TIMIŞOARA Dr. ing.
10.06.2017 Cristian Berar


