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 Curriculum vitae 
Europass 

 

  

 
 

Informatii personale 
 

Nume/Prenume  PRISECARU MARIA 

                                             Adresa  Bl. 31,Sc. A, Et. 4, Ap. 19, Mioriţei, codul poştal 600241, Bacău, România 

Telefon  0234/524023 Mobil: 0720/948578 

E-mail  prisecaru_maria@yahoo.com 
 

Cetatenia  Română 
 

Data nasterii   19, octombrie,  1954 
 

 Sex  F 

 

Locul de munca vizat / 
 Aria ocupationala 

 Universitatea din Bacău, Facultatea de Ştiinţe, Catedra de Biologie, Conferenţiar 
universitar doctor / Educaţie şi Cercetare Ştiinţifică 

 

Experienta profesionala 
 

Perioada  1999 şi în prtezent;  

Functia sau postul ocupat  conferenţiar 

Principalele activitati si 
responsabilitati 

 Citologie, Histologie şi embriologie animală, Biologie celulară şi moleculară, Ecotoxicologie 

Numele si adresa angajatorului   Universitatea din Bacău, Facultatea de Ştiinţe, Catedra de Biologie 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Numele si adresa angajatorului 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Numele si adresa angajatorului 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

 Învăţământ  

 

1991-1999 

Lector 

Cito-Histo-Embriologie Vegetală şi animală. Anatomia omului 

Universitatea din Bacău, Facultatea de Ştiinţe, Catedra de Biologie 

Învăţământ  

 

1984-1988 

biolog 

Institutul de Ştiinţe Biologice Bucureşti 

Cercetare ştiinţifică 
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Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Numele si adresa angajatorului 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Numele si adresa angajatorului 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Numele si adresa angajatorului 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

 

 

 

1988-1991 

cercetător ştiinţific 

Institutul de Ştiinţe Biologice Bucureşti 

Cercetare ştiinţifică 

 

 

1982-1984 

profesor biologie 

Liceul agro-industrial Valea Călugărească jud. Prahova 

Învăţământ 

 

 

1975-1977 

asistentă medicală 

Spitalul Judeţean Bacău 

sănătate Domenii principale studiate / competente dobindite 

 

 

Educatie si formare 
 

Perioada  1998 

Calificarea / diploma obtinuta  Doctor în biologie, specializarea genetică  

Domenii principale studiate / 
competente dobindite 

 Biotehnologii  /  Teza de doctorat: Ginogeneza experimentală la unele specii de interes economic 

 

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de formare 

Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Universitatea Bucureşti 

 

1990-1997 

Stagiul de doctorat 

Universitatea Bucureşti 

 

1981-1982 

Diplomă de specializare, Biologie medicală 

Universitatea Bucureşti 

1977-1981 

Diplomă de licenţă în Bilogie 

Universitatea Bucureşti 

 

1973-1975 

asistent medical, specializarea Medicală 

Şcoala postliceală sanitară, Bacău 

 

1969-1973 

Diplomă de bacalaureat 

Liceul Vasile Alecsandri, Bacău 
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Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 

1961-1969 

Diplomă de absolvire 

Şcoala generală nr. 6, Bacău 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 Aptitudini si competente 
personale 

 

Limba materna  Limba română 
 

 Limbi străine cunoscute 

Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 

 Nivel european (*)   Abilitati de ascultare Abilitati de citire Interactiune Exprimare  
 

Limba engleză   bine  bine    satisfăcător  bine 

Limba franceză   bine  bine    bine  bine 

(*) Cadrului european de referinţă pentru limbi 

 

Competente si abilitati sociale  Aptitudini de colaborare şi de lucru în echipă prin implicarea în diverse activităţi. 

 

Competente si aptitudini 
organizatorice 

 - prodecan al Facultăţii de Ştiinţe; 

- membră în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Ştiinţe 

- membră în comisii de licenţă şi disertaţie; 

- conducător ştiinţific de lucrări metodico-ştiinţifice pentru obţinerea gradului didactic I în 
învăţământul preuniversitar 

- redactor-şef al revistei de specialitate „ Studii şi cercetări de biologie”, ed. Alma Mater,                          
Universitatea Bacău; 

- organizare de activităţi extraşcolare. 

   

 

   
 

Competente si cunostinte de 
utilizare a calculatorului 

 Cunoştinţe medii de operare PC (Microsoft Word, Excel, Internet) 

 

Competente si aptitudini artistice  Muzică, desen, literatură 
 

Alte competente si aptitudini  Apartenenţe la societăţi ştiinţifice şi profesionale: 

- The interprofessional association for organic agriculture – BIOMOLD; 

- Liga geneticienilor „Soveja” Piatra Neamţ. 
 

   
 

   
 

 Anexe  Lista contracte de cercetare 

 
 
 
 
 
 



Pag 4 - Curriculum vitae  

Nume Prenume 

 Pentru mai multe informatii accesati pagina: http://europass.cedefop.eu.int/ 

© Comunitatea Europeana, 2003 

 

Anexa 
 

LISTA CONTRACTELOR DE CERCETARE 
 

 
1986 – „Elaborarea tehnologiilor de regenerare a plantelor din celule şi ţesuturi cultivate in vitro la cereale şi plante tehnice.” 
Contract nr. 229 – membru în colectivul de cercetare. Beneficiar ICCPT (Institutul de Cercetări pentru Cereale şi Plante Tehnice) Fundulea. 
 
1986 – „Utilizarea tehnicilor in vitro pentru obţinerea materialului iniţial de ameliorare la Brassica oleracea.” 
Contract nr. 2086 – membru în colectivul de cercetare. Beneficiar Staţiunea de Cercetări Legumicole Bacău (SCLB). 
 
1987 – „Manipularea genomului în culturi de celule şi ţesuturi prin androgeneză, ginogeneză şi variaţii somaclonale în vederea obţinerii de material 
biologic utilizabil în ameliorarea plantelor cultivate.” 
Contract nr. 6256 – membru în colectivul de cercetare. Beneficiar ICCPT Fundulea. 
 
1988 – „Cercetări privind posibilitatea obţinerii plantelor cu origine ginogenetică la hibrizii inter- şi intraspecifici de Helianthus. 
Contract nr. 6381 - membru în colectivul de cercetare. Beneficiar ICCPT Fundulea. 
 
1988 – „Elaborarea tehnologiilor de regenerare a plantelor din celule şi ţesuturi cultivate in vitro la cereale şi plante tehnice.” 
Contract nr. 6320 – responsabil de contract. Beneficiar ICCPT Fundulea. 
 
1989 – „Cercetări genetice, fiziologice, biologice, biochimice şi de inginerie genetică la sfecla de zahăr (Beta vulgaris).” 
Contract nr. 109 –responsabil de contract. Beneficiar ICPCISZSD (Institutul de Cercetări pentru Cultura Sfeclei de Zahăr şi a Substanţelor Dulci)  
Fundulea. 
 
1990 – „Studiul variaţiilor somaclonale manifestate în cultura in vitro la sfecla de zahăr în scopul selecţiei somaclonelor rezistente la factori de stres.” 
Contract nr. 133 –responsabil de contract. Beneficiar ICPCISZSD  Fundulea. 
 
1991 – „Cercetări privind obţinerea de plante haploide prin ginogeneză experimentală la plante de interes economic (sfecla de zahăr, bumbac, 
porumb). 
Contract nr. 162 – responsabil de contract. Beneficiar MCT. 
 
1992 – „Cercetări privind obţinerea de plante de sfeclă de zahăr rezistente la Rhizomania.” 
Contract nr. 138 – responsabil de contract.Beneficiar ICPCISZSD  Fundule. 
 
1993 – „Studiul multiplicării şi inducerii variaţiilor somaclonale in vitro la genotipurile de sfeclă de zahăr utile în procesul de ameliorare.” 
Contract nr. 152 – responsabil de contract.Beneficiar ICPCISZSD  Fundule. 
 
1994 – „Studiul comportării in vitro şi a conţinutului în unele substanţe de interes la specia Stevia rebaudiana. 
Contract nr. 659B – responsabil de contract. Beneficiar MCT. 
1995 – „Manipularea genomului în cultură in vitro prin androgeneză, ginogeneză şi mutageneză experimentală în vederea obţinerii de material 
biologic utilizabil în ameliorarea plantelor.” 
Contract nr. 1023B – responsabil de contract. Beneficiar MCT. 
 
1995 – „Cercetări privind utilizarea metodelor biotehnologice în ameliorarea plantelor medicinale şi aromatice (Lavandula sp., Anethum graveolens, 
Catharanthus roseus, Trigonella foenum-graecum).” 
Contract 4B – responsabil de contract. Beneficiar Staţiunea de Cercetări pentru Plante Medicinale şi Aromatice Fundulea (SCPMAF). 
 
1996 – „Cercetări privind utilizarea metodelor biotehnologice în ameliorarea plantelor medicinale şi aromatice (Coriandrum sativum, Rosmarinus 
officinalis, Chysnthenum cinerariaefolium, Melia azedarch). 
Contract 4B – responsabil de contract. Beneficiar Staţiunea de Cercetări pentru Plante Medicinale şi Aromatice Fundulea. 
 
1997 – „Caracterizarea capacităţii morfogenetice şi a potenţialului regenerativ în cultura in vitro şi analiza condiţiilor de cultură la unele specii 
medicinale şi aromtce.” 
Contract 4B – responsabil de contract. Beneficiar Staţiunea de Cercetări pentru Plante Medicinale şi Aromatice Fundulea. 
 
1997/1998 – „Manipularea genomului în cultură in vitro prin androgeneză şi ginogeneză experimentală la Triticum aestivum, Helianthus annuus şi 
Beta vulgaris. 
Contract nr. 959 – responsabil de contract. Beneficiar MCT. 
 
1999 „Haploidia experimentală prin andro- şi ginogeneză experimentală la unele plante de interes economic. 
Grant de cercetare – responsabil de contract. Beneficiar M.I. 
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1999 – „Manipularea genomului în cultură in vitro prin androgeneză şi ginogeneză experimentală, în vederea obţinerii de material biologic utilizabil în 
ameliorarea plantelor.” 
Grant de cercetare, cod CNCSU 64/1999 – responsabil de contract.  
 
1999 – „Valorificarea unor suporturi minerale naturale pentru compuşi organici sintetici, cu rol activ în procesul de creştere şi dezvoltare a plantelor. 
Grant de cercetare, cod CNCSU 41/1999 – responsabil de contract.  
 
2000/2002 – „Diversificarea, evaluarea şi valorificarea unor noi surse de germoplasmă cu importanţă în legumicultură.” 
ORIZONT, 2000-2002 – membru în colectivul de cercetare. 
 
2002 – „Managementul producerii seminţelor din categorii biologice superioare prin selecţie conservativă la specii floricole de câmp.” 
AGRAL, 2000 - membru în colectivul de cercetare. 
 
2002 – „Elaborarea tehnologiei de multiplicare şi producere a materialului floricol cu valoare biologică ridicată la specii din genul Geramium.” 
AGRAL, 2002- membru în colectivul de cercetare. 
 
2001/2004 – „Utilizarea mecanismelor genetice de incompatibilitate sporofitică şi a biotehnologiilor pentru obţinerea liniilor parentale, părinţi 
potenţiali în procesul de producere al hibrizilor comerciali de varză.” 
RELANSIN, 2001-2004 - membru în colectivul de cercetare. 
 
2001/2004 – „Implementarea biotehnologiilor în procesul de ameliorre la varza albă pentru căpăţână prin elaborarea tehnologiilor in vitro de obţinere 
şi multiplicare a liniilor parentale.” 
RELANSIN, 2001-2004 - membru în colectivul de cercetare. 
 
2001/2004 – „Obţinerea şi utilizarea unor surse valoroase de germoplasmă în programele de ameliorare la specii de castravete şi crearea unor 
culturi destinate agriculturii biologice şi convenţionale.” 
RELANSIN, 2001-2004 - membru în colectivul de cercetare. 
 
2005/2007– „Studiul utilizării unor metode şi tehnici de combatere a agenţilor patogeni şi dăunătorilor plantelor cultivate în agricultură cu input-uri 
reduse, în scopul diminuării poluării mediului ambiant şi integrării cercetării româneşti în programele europene.” 
Contract nr.5/3.10.2005, CEEX – director de proiect – instituţie partener. 
 
2009 - „Implementarea şi adaptarea tehnologiilor moderne de cultură a cireşului pe soiuri şi portaltoi autohtoni valoroşi în condiţiile pedoclimatice din 
România” Proiect PN2. Parteneriat:  52154 -  Acronim: ROFRUCT- membru în colectivul de cercetare. 
 
2009 -„Sisteme tehnologice şi sortimente în ecosisteme pomicole sustenabile pentru cultura afinului cu tufă înaltă, a zmeurului cu fructificare 
bianuală şi a coacăzului negru” Proiect PN2. Parteneriat:  52153 Acronim: ECOTEHARB - membru în colectivul de cercetare. 
 
2009 - „Ameliorarea potenţialului genetic şi caracterizarea complexă a biotipurilor din grupa PLANTE DE VIITOR, cu impact asupra dezvoltării 
ecologice şi durabile în pomicultură”. Proiect PN2. Parteneriat:  52142 -  Acronim: MULTIECOPLANT- membru în colectivul de cercetare. 
 
2014 – „Cercetări privind stabilirea celor mai bune soluţii pentru fertirigare în pomicultura, prin utilizarea stimulatorului de creştere ASFAC-BC 0-4 şi 
determinarea influenţei acestuia asupra producţiei de fructe la speciile: măr, cireş, vişin şi prun.” 
Contract Nr. 11/05.05.2014 cu SC. ROMCHIM PROTECT SA - membru în colectivul de cercetare. 


