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 I. Informaţii personale 
 

 Numele:  MAZILU 
  Prenumele:  CRĂIŞOR - ION 
  Genul:  Masculin 
  Data şi locul naşterii:  20 iunie 1960, Piteşti, judeţul Argeş 
  Cetăţenia: română 
   Starea civilă: necăsătorit 
  Adresa: Piteşti, Judeţul Argeş  
  Telefon: 0248-278066 
  Fax: 0248-278477 
  E-mail: office@icdp-pitesti.ro;mazilucraisor@yahoo.com 
 
 II. Studii:  

 

Institutia* 
Liceul teoretic 

„Nicolae Bălcescu” 
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Liceul 
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Voineşti, Dâmboviţa

Universitatea 
Craiova 

Facultatea de 
Horticultură  

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

Septembrie 1975 – 
iunie 1977 

Septembrie 1977 – 
iunie 1979 

Septembrie 1980 – 
august 1984 

Grade sau diplome 
obtinute  Diplomă bacalaureat

Diplomă inginer 
horticultor 

 * Doctor în agronomie, 1999, Universitatea Craiova, Facultatea de Horticultură 
 

    III. Experienţa profesională: 
 
 Cuvinte cheie: ameliorarea portaltoilor, tehnologii de înmulţire. 
 
Perioada:  Octombrie 1984 - prezent 
Locul: Piteşti - Mărăcineni 
Institutia: ICDP 
Functia: Inginer stagiar – CS, CS III, CS II, şef laborator 1994 – 2007; 2009 - prezent 
Descriere:  ● Ameliorarea portaltoilor pentru măr, păr, gutui 

 ● Tehnologii de producere a materialului săditor pomicol 
 ● Obţinerea materialului săditor pomicol din categorii biologice superioare 

 
 Limbi străine cunoscute (limba, scris, citit, conversaţie):  
Engleză: bine (scris, citit, conversaţie); 
 
 IV. Experienţa câştigată în principalele proiecte de cercetare: 
 

Programul/Proiectul Functia Perioada: 
Orizont 2000: Colectarea, conservarea şi studiul germoplasmei 
pomicole destinată ameliorării portaltoilor 

Responsabil  1995 - 2001

Orizont 2000: Crearea de noi portaltoi cu rezistenţă genetică la factorii Executant 1985 - 2001



de stres, din sol şi zona de altoire, compatibili cu grupele de soiuri din 
sortiment, care să imprime precocitate, productivitate şi o gamă diferită 
de vigoare, în funcţie de cerinţa de utilizare 
Orizont 2000: Studiul adaptabilităţii la condiţiile specifice 
pedoclimatice locale a portaltoilor valoroşi din sortimentul românesc şi 
mondial în vederea zonării lor corecte 

Responsabil  1996 - 2001

Orizont 2000: Stabilirea parametrilor optimi pentru înmulţirea soiurilor 
şi portaltoilor speciilor pomicole în vederea creşterii  calităţii 
materialului săditor 

Responsabil  2000 – 2001

Relansin / Proiectul nr. 127/1999 Executant  1999 – 2003
Relansin / Proiectul nr. 1217/2001 Executant  2001 – 2003
Relansin / Proiect nr. 1921/2004 Executant 2004-2006 
Agral / Proiectul nr. 142 Executant  2002 – 2005
Agral / Proiect nr. 146 Executant  2002 – 2005
Proiect Grant 4533 Ro Executant  2001 – 2003
Agral / Proiectul nr. 294 Cercetări privind tehnologia producerii 
materialului săditor destinat înfiinţării plantaţiilor pomicole organice, 
conform standardelor în domeniu 

Executant 2004-2006 

Agral / Proiectul nr.306 Executant 2004 - 2006
CEEX 20 Pomicultura durabilă: de la genotip la protecţia mediului şi 
sănătatea umană. 

Executant 2005 - 2008

CEEX 138 Tehnologii cu verigi bioecologice în ecosisteme durabile 
pentru speciile măr şi cireş 

Executant 2006-2008 

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

Executant 2006 – 2008

PC 51064 - 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 

Executant 2007 - 2010

PC 51008 - Optimizarea managementului culturilor pomicole 
direcţionată către reducerea inputurilor, în scopul limitării emisiilor de 
gaze cu efect de seră 

Executant 2007 -2010 

PC 59 - Evaluarea impactului schnmbărilor climatice asupra 
potenţialului agroclimatic al României în vederea zonării producţiei 
pomicole 

Executant 2007 - 2010

CNCSIS 63 GR - Determinismul factorilor morfologici, fiziologici şi 
biochimici implicaţi în înmulţirea vegetativă a unor portaltoi de 
perspectivă la speciile sâmburoase 

Executant 2007 - 2008

PC 016 - Contracararea riscului eroziunii genetice datorat îngustării 
zestrei ereditare la cultivarurile de măr şi păr şi evitării vulnerabilităţii 
acestora la acţiunea agenţulor de stres prin sporirea diversităţii genetice 

Executant 2007 - 2010

PC 67 - Conservarea biodiversităţii şi caracterizarea resurselor genetice 
la măr în contextul stocării acestora în bănci de gene 

Executant 2007 - 2010

PS 320 - Menţinerea şi sporirea biodiversităţi genetice în vederea 
îmbunătăţirii calităţi şi rezistenţei genetice la factorii biotici şi abiotici a 
sortimentelor de pomi şi arbusto fructiferi specifici fiecărei zone de 
cultură 

Executant 2006 - 2010

MAKIS - Producerea şi certficarea materialului de înmulţire categoría 
biologică BAZĂ la specii pomicole cu pondere economică, premisă 
pentru optimizarea producerii materialului săditor în sectorul privat 

Executant 2007 - 2009



PF 1415 - Înfiinţarea unor loturi demonstrative cu livezi de înaltă 
valoare biologică şi comercială, premisă pentru refacerea principalelor 
bazine pomicole ale judeţului Argeş şi studiul condiţiilor necesare 
valorificării producţiei de fructe. 

Director 
proiect 

2009-2011 
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Timişoara. Journal of Horticulture, Forestry and Biotechnology, Vol. 14 (1) 2010, pg.19. ISSN 
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 Elena Alina Rovină (Posedaru), Mazilu Crăişor, Duţu Ion – Comportarea în procesul de 
multiplicare a unor specii/varietăţi ornamentale de conifere, cu valoare decorativă ridicată – 
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agricultura in regiunile aride, prima editie (SCDP Constanta si Universitatea Ovidius Constanta), 
Ed. Estfalia (acreditata CNCSIS la pozitia 294), Bucuresti, 2009 - pag. 307-312 

 Posedaru Elena Alina, Ion Duţu, Crăişor Mazilu – Sistematizarea şi amenajarea unei grădini 
peisagere în oraşul Piteşti – Concepte, soluţii şi modalităţi de reducere a poluării mediului, 
USAMV Cluj, Ed. Napoca Star, Cluj Napoca, 2009, ISBN 978-973-647-636-5, pag. 46-50. 
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Cluj, Ed. Napoca Star, Cluj Napoca, 2009, ISBN 978-973-647-636-5, pag. 56-60. 
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