
CURRICULUM VITAE 
     
I. Informaţii personale 
Nume: BUTAC  
Prenume: Mădălina Maria 
Data si locul nasterii:  14.12.1969; Piteşti, jud. Argeş 
Cetăţenie:  Română 
Stare civila:  Căsătorită 
Adresa: Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură 

Str. Mărului, Nr. 402 
117450, Piteşti – Mărăcineni, Argeş 
Tel. +40 248 278066 
Fax +40 248 278477 
E-mail: madalinabutac@yahoo.com 

 
II. Studii:  
Institutia Liceul 

Agroindustrial 
Curtea de Argeş 

Universitatea de 
Ştiinţe Agronomice 

şi Medicină 
Veterinară – 
Facultatea de 
Horticultură, 

Bucureşti 

USAMV Bucureşti 
Studii aprofundate 

USAMV 
Bucureşti 

 

Perioada: de la 
(luna, anul) pana la 
(luna, anul) 

09.1984 – 07.1988 10.1990 – 07.1995 10.1995 – 07.1996 11.1997 – 02.2004

Grade sau diplome 
obţinute 

Diploma de 
bacalaureat 

Diplomă Inginer 
horticultor 

Diplomă de master Diplomă de 
doctor în 

Horticultură 
* inclusiv doctorat 
 
III. Experienţa profesionala: 
Cuvinte cheie: ameliorare prun, studiul sortimentului prun, conservare şi evaluare resurse genetice prun, studii 
de biologie florală măr, păr, prun, cireş şi vişin. 
 
Perioada:  
de la ….. 
(luna, anul)  
pana la ….. 
(luna, anul) 

1996 - 1998 1998 – 2000 2000 - 2004 2004 - 2008 2008 - prezent 

Locul: Mărăcineni Mărăcineni Mărăcineni Mărăcineni Mărăcineni 
Instituţia: Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti - Mărăcineni 
Funcţia: Inginer Cercetare Cercetător stagiar Cercetător 

ştiinţific 
Cercetător 

ştiinţific gr. III 
Cercetător 

ştiinţific gr. II 
Limbi străine cunoscute (vorbit, scris, citit): Engleză, Franceză 
 
IV. Experienţa acumulată in programe naţionale / internaţionale de cercetare: 

Programul/Proiectul Funcţia Perioada:de la... 
pana la... 

PROIECTE NAŢIONALE 
1. Programul ORIZONT 2000 A 
- „Colectarea, conservarea şi studiul germoplasmei (banca de gene) în 
vederea utilizării ca material iniţial în ameliorarea soiurilor” 

colaborator 1997 – 1999 



- „Crearea de soiuri de plante pomicole cu rezistenţă genetică la boli şi 
dăunători, productivitate mare, vigoare redusă şi fructe de calitate 
superioară, cu epoci diferite de maturare” 
- „Studiul comportării, în diferite bazine pomicole şi tipuri de sol, a 
soiurilor şi selecţiilor de pomi, arbuşti fructiferi şi căpşun, în vederea 
zonării” 
2. Programul ORIZONT 2000 B 
- „Crearea de populaţii hibride în vederea prevenirii eroziunii genetice 
şi lărgirea bazei de selecţie pentru obţinerea de noi soiuri la speciile 
pomicole sâmburoase, pretabile sistemelor de agricultură durabilă” 
- „Menţinerea şi diversificarea bazei de resurse genetice la speciile 
pomicole, cu pondere în cultură” 
- „Studiul rezistenţei soiurilor, selecţiilor şi portaltoilor de prun, cais şi 
piersic la virusul PPV”. 

colaborator 1997 – 2000 

3. Proiectul RELANSIN 607 
„Crearea de noi soiuri de pomi fructiferi, rezistente la boli, pretabile 
agriculturii biologice” 

colaborator 2000 – 2002 

4. Proiect RELANSIN 
„Asigurarea sănătăţii plantaţiilor pomicole din speciile sâmburoase sub 
aspectul bolilor virotice în vederea încadrării în reglementările U.E. în 
domeniuşi pentru creşterea competitivităţii pe piaţa de fructe” 

colaborator 2000 - 2002 

5. Proiectul AGRAL PP-A5 
„Obţinerea de creaţii biologice soi – portaltoi competitive calitativ şi cu 
rezistenţă sporită la factorii biotici şi abiotici la speciile sâmburoase” 

colaborator 2002 – 2004 

6. Grant CNCSIS 1068 
„Evaluarea caracteristicilor agrobiologice ale unor soiuri de cireş şi 
prun din sortimentul european în vederea promovării lor în cultura 
comercială şi armonizarea conveerului varietal cu cel din UE” 

colaborator 2003-2005 

7. Proiect BIOTECH 4511 
„Conservarea biodiversităţii şi evaluarea însuşirilor germoplasmei 
pomicole la măr, păr, prun, cireş, vişin şi nuc” 

Director proiect 2004 – 2006 
 

8. Proiect CEEX 20 
„Pomicultura durabilă: de la genotip la protecţia mediului şi sănătatea 
umană”, WP1 

colaborator 2005 - 2008 

9. Proiect CEEX 37 
„Evaluarea potenţialului agrobiologic al unor soiuri noi şi hibrizi de 
cireş în vederea îmbunătăţirii sortimentului naţional, care să valorifice 
resursele naturale în agricultura durabilă” 

colaborator 2006- 2008 

10. Proiect CEEX 100 
„Asigurarea valorii calitative a fructelor în condiţiile ecologice şi 
tehnologice din zona dealurilor subcarpatice din sud pe baza evaluării 
compoziţiei chimice şi a reziduurilor toxice” 

colaborator 2006 - 2008 

11. Proiect CEEX 101 
„Conservarea ”ex situ” a resurselor genetice originale la Prunus, 
Juglans, Corylus şi Castanea pe baza evaluării genetice şi 
agrobiologice” 

colaborator 2006- 2008 

12. Proiect CEEX 50 
„Tehnologii şi instalaţii performante pentru uscarea convectivă a 
legumelor şi fructelor specifice României, în vederea obţinerii de 
produse deshidratate conform normelor UE” 

colaborator 2006- 2008 

13. Proiect CEEX 59 
„Sistem de agricultură alternativă cu orientări spre agricultura 
biologică” 

colaborator 2007 - 2008 



14. Proiect CEEX 78 
„Cercetări privind valorificarea nămolurilor orăşeneşti ca fertilizant în 
pomicultură, în concordanţă cu directivele U.E.” 

colaborator 2006 - 2008 

15. PROIECT SECTORIAL 320 – MADR 
„Menţinerea şi sporirea biodiversităţii genetice în vederea îmbunătăţirii 
calităţii şi rezistenţei genetice la factorii biotici şi abiotici a 
sortimentelor de pomi şi arbuşti fructiferi, specifice fiecărei zone de 
cultură” 

Director de 
proiect 

2006 – 2010 

16. PROIECT PC 51-064 
„Crearea de populaţii hibride în vederea prevenirii eroziunii genetice şi 
lărgirea bazei de selecţie pentru obţinerea de  noi soiuri la păr, pretabile 
sistemelor de agricultură durabilă” 

colaborator 2007 - 2010 

17. PROIECT PC 51-016 
„Contracararea riscului eroziunii genetice datorat îngustării  zestrei 
ereditare la cultivarurile de măr şi păr şi evitarea vulnerabilităţii 
acestora la acţiunea agenţilor de stress prin sporirea diversităţii 
genetice” 

colaborator 2007 – 2010 

18. PROIECT PC 52-165 
„Studiul relaţiei patogen-gazda-agent de transmitere in scopul aplicării 
masurilor preventive si limitării pagubelor produse de virusuri si 
organisme asemănătoare” 

colaborator 2008 – 2011 

19. PROIECT PC 52-151 
„Cercetări genetice şi biochimice privind procesul de ameliorare a 
sortimentului în vederea creşterii agroproductivităţii şi calităţii la cireş”

colaborator 2008 – 2011 

20. PROIECT PC 52-154  
„Implementarea şi adaptarea tehnologiilor moderne de cultură a 
cireşului pe soiuri şi portaltoi autohtoni valoroşi în condiţiile 
pedoclimatice din România” 

colaborator 2008-2011 

PROIECTE INTERNAŢIONALE 
1. INTERBERRY, România – Italia 
„Proiect interdisciplinar integrat pentru ameliorarea calităţii fructelor 
de arbuşti şi obţinerea de noi produse de prelucrare de înaltă valoare 
nutritivă” 

colaborator 2004 – 2006 

2. COBIL BULGARIA 
„Seed transmission of plum-pox virus” 
Fruit Growing Institute Plovdiv, Bulgaria 

colaborator 2005 – 2008 

3. COBIL 39-12 - CHINA 
„Germplasm and knowledge exchanging in cherry growing and 
cultivar’s breeding”.  
Pomology Institute Shanxi, Academy of Agricultural Sciences Shanxi. 
China. 

colaborator 2009 – 2010 

4. COBIL BELARUS 
„Stone fruit and berry breeding for disease resistance”.  
Institutul pentru Pomicultură al Academiei de Ştiinţe din  Republica 
Belarus (The National Academy of Science of Belarus- Institute for 
Fruit Growing). 

colaborator 2010-2012 

5. COBIL FRANŢA 
„Exchange of experience to improve the apple and pear program 
breeding for durable resistance to diseases and pests – anew partnership 
between France and Romania”. 

colaborator 2011-2012 

 
 



V. Lista publicaţiilor 
Număr total de publicaţii: 101 lucrări ştiinţifice; 9 cărţi (3 singur autor, 6 coautor)  
 
Lista principalelelor publicaţii: (max. 10 titluri) 
 

1. Butac Mădălina Maria, 2005. Biologia înfloritului şi fructificării soiurilor de prun din sortimentul 
naţional în scopul stabilirii celor mai buni polenizatori. Editura INVEL-Multimedia, Bucureşti (Acreditată 
CNCSIS). ISBN 973-7753-14-3; 170 pagini. 

2. Branişte Nicolae, Butac Mădălina - coordonatori, 2006. Fondul de germoplasmă la speciile 
pomicole, de arbuşti fructiferi şi căpşun din colecţiile din România. Ed. Pământul, Piteşti. ISBN 973-8280-87-
7; 978-973-8280-87-8; 318 pagini. 

3. Branişte N., Budan S., Butac Mădălina, Militaru Mădălina, 2007. Soiuri de pomi, arbuşti fructiferi şi 
căpşuni create în România. Ed. Paralela 45, Piteşti (Acreditată CNCSIS); ISBN 978-973-47-0177-3. 476 pagini. 
 4.  Butac Mădălina, Budan Sergiu, Militaru Madalina, 2007. Evaluation of Foreign Plum Varieties 
(Prunus domestica L.) from Romanian National Collection. Lucrări ştiinţifice, Facultatea de Horticultură; 
USAMV Bucuresti, Seria B-L-2007. Ed. INVEL – Multimedia, Bucureşti; ISBN 973-7753-50-X; 978-973-
775350-2. 

5. Butac Mădălina, Chiţu Emil, 2007. Impactul schimbărilor climatice asupra dinamicii fenologice a 
unor soiuri de prun cultivate în bazinul pomicol Argeş. Lucrări ştiinţifice ICDP Piteşti Mărăcineni. 40 – ani de 
cercetare în pomicultură. Editura INVEL – Multimedia. ISBN 973-7753-48-8; 978-973-7753-48-9:139-147 pg. 

6. Butac Mădălina, Plopa C., Militaru M., Budan S., 2009. Inheritance of „Tolerance to PPV” in F1 
lineage in Prunus domestica. Bulletin UASVM Horticulture Cluj Napoca, 66 (1-2); pg. 28-33. ISSN 1843-
5254. http://horticultura.usamvcj.ro/news/bulletin-uasvm-cluj-horticulture-in-isi-master; 
http://journals.usamvcj.ro/horticulture/article/view/3774/3517.   

7. Butac Mădălina, Plopa Catiţa., Militaru Mădălina, 2009. Identification of some genetic resistance 
sources to Plum Pox for obtaining the initial material needed in plum breeding. Acta Horticulturae 825 (ISHS) 
– Proceedings of the Ist Balkan Symposium on Fruit Growing; pg. 177-181. ISSN 0567-7572, ISBN 978-90-
6605-410-3. http://www.actahort.org/books/825/   

8. Butac Mădălina,  Militaru Mădălina, Budan Sergiu, Bozhkova Valentina, 2010. Inheritance of „fruit 
yield” and „fruit weight” in F1 lineage in Prunus domestica. Lucrări ştiinţifice ICDP Piteşti Mărăcineni, vol. 
XXVI. Ed. INVEL Multimedia, Bucureşti, ISSN 1584-2231, pg. 10-15. 
http://www.icdp.ro/index.php?target=ro-publicatii-2010 

9. Butac Mădălina, Zagrai I., Botu M., 2010. Breeding and achievement of new plum varieties in 
Romania. Acta Horticulturae 874 - Proceedings of the Ninth International Symposium on Plum and Prune 
Genetics, Breeding and Pomology, Palermo, Italy; pg. 51-58. ISSN 0567-7572; ISBN 978-90-6605-543-8. 
http://www.actahort.org/books/874/874_5.htm 
http://www.ishs.org/news/?p=1318;http://www.actahort.org/books/874/ 

10. Butac Mădălina, 2010. Ameliorarea prunului. Ed. Universităţii din Piteşti (Acreditată CNCSIS); 
ISBN 978-606-560-158-1; 101 pagini. 

 
 


