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Conf. univ. dr. Aurel Popescu 

 Transformarea genetică a plantelor pentru rezistență la dăunători 

 Transformarea genetică a plantelor pentru toleranță la erbicide 

Conf. univ. dr. Alina Păunescu 

 Aspecte privind structura și funcțiile glandei hipofize 

 Degenerări neuronale în diferite afecțiuni 

Conf. univ. dr. Cristina Soare 

 Lichenii morfo-anatomie și aplicații terapeutice 

 Caractere morfologice ale speciilor de Amaranthus din flora României 

Conf. univ. dr. Monica Popescu 

 Studii comparative cu privire la rolul fertilizării în reducerea stresului salin, în condițiile 

culturii în spații protejate 

 Rolul aplicării de substanțe glucidice în reducerea efectelor negative ale stresului salin 

pe parcursul germinației semințelor de grâu 

 Particularități ale desfășurării procesului de germinație la porumb în condiții de stres 

abiotic 

Conf. univ. dr. Anca Șuțan  

 Genetica și Epigenetica tulburărilor metabolice ereditare  

Lect. univ. dr. Ionica Deliu 

 Incidența infecțiilor cu Mycobacterium tuberculosis în populația municipiului Pitești în 

perioada 2020- 2021 

 Antibiorezisțenta germenilor implicați în infecțiile asociate asistenței medicale 

 Incidența și antibiorezistența agenților bacterieni implicați în infecții urinare 

 Incidența infecțiilor cu Helicobacter pylori în municipiul Pitești în 2020-2021 

 Infecții virale și bacteriene. Modalități de prevenire prin vaccinare 

 Incidența infecțiilor cu virusul hepatitic B, în județul Argeș 

 



Lect. univ. dr. Alina Truță  

 Contribuții la cunoașterea diversității speciilor de vertebrate din parcurile urbane Pitești, 

Argeș 

 Cercetări privind ihtiofauna lacului de acumulare Budeasa 

 Contribuții la cunoașterea diversității speciilor de vertebrate din parcurile urbane Pitești, 

Argeș  

Lect. univ. dr. Codruța Dobrescu  

 Licheni și briofite-indicatori ai purității aerului 

 Particularitățile biologice și de răspândire ale plantelor invazive  

 Flora vernală din Comuna Stolnici, Județul Argeș 

Lect. univ. dr. Cristina Ponepal  

 Cercetări comparative privind efectul insecticidului Actara la trei specii de pești  

Lect. univ. dr. Gheorghița Brânzea  

 Evoluția umană de la separarea de genul Pan până la oamenii moderni  

 


