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Cercetari interdisciplinare in domeniul

fiziologiei, amelioararii si producerii de samanta

Cercetarile noastre vizeaza:

 introducerea in cultura a unor specii mai putin

raspandite, rezistente la stresul biotic si abiotic,

pretabile la conditiile agroclimatice ale zonei

Moldovei,

 evidentierea indicilor de calitate la plantele

legumicole si la plantele cu utilitate multipla,

 studiul comparativ al fiziologiei speciilor

cultivate in agricultura biologica si conventionala.



Interese de cercetare:

Conservarea si

utilizarea resurselor

de germoplasma.

Introducerea in 

cultura a unor specii

mai putin cunoscute.

Indici fiziologici de 

calitate ai speciilor

legumicole si cu 

utilitate multipla.

•coautor la patru brevete pentru soiuri de plante

•autor si co-autor la sase carti si sase brosuri cu ISBN

•autor a peste 60 lucrari stiintifice

•responsabil stiintific in doua proiecte nationale si in doua proiecte internationale

•membru in peste 15 colective in proiecte nationale si internationale

Laboratorul este coordonat de Dr. Ing. Creola Brezeanu, cercetator stiintific grd. III.

2001 - coordonatoarea laboratorului a absolvit Facultatea de Horticultura din cadrul

USAMV Bucuresti.

Lucrarea de diploma: ”Cercetări privind influenţa limitării încărcăturii de fructe pe

plantă asupra ritmului de maturare a fructelor în culturile semincere de ardei”.

2001-2005 doctorat cu frecventa in “Centrul de cercetare

a calitatii produselor hortiviticole” din Facultatea de

Horticultura, Bucuresti sub indrumarea Prof. Univ. Dr.

Ioan Burzo.

Lucrarea de doctorat “Cercetari privind modificarile

fiziologice si biochimice in timpul cresterii si dezvoltarii

in plantele de Cucumis melo”, reprezinta prima lucrare

din literatura romana de specialitate din Romania care

analizeaza fiziologia speciei Cucumis melo L.

2010 studii postdoctorale

in cadrul USAMV Iasi.

Proiect: 

“Cercetari privind biologia

si comportarea in cultura a

speciei Phaseolus aureus
in conditiile pedoclimatice

ale Moldovei (Iasi -

Bacau)”.

2010 - Curs postuniversitar: “Modernizarea Sistemului de Informare si Cunoastere in

Agricultura”– USMV IASI.

2011 - Master: Marketingul si managementul serviciilor.

REZULTATE SEMIFICATIVE



TEMATICA
CERCETĂRII

Studii si cercetări privind
fundamentarea programelor de
ameliorare a plantelor;

Cercetare fundamentală cu privire la
fiziologia si biochimia plantelor

Cercetări privind identificarea,
caracterizarea si utilizarea substantelor
utile din plante spontane si cultivate;

Cercetări privind calitatea legumelor
si a plantelor cu utilitate multipla;


