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Abstract: It has been presented the biography, the teaching and scientific activities of PhD Aurelia 

Crişan, for four decades professor at the Biology Faculty of Babeş-Bolyai University Cluj-Napoca, excellent 
pedagogue, remarcable personality in the Romanian biology, twice awarded with the highest scientific prize, the 
Prize of the Romanian Academy (1980, 1998). 

It has been emphzized her activity for education of many generations of professors in the field of 
biology, scientists and other specialists / experts, as well as her scientific activity in the field of mycology, 
agricultural plant pathology, forestry pathology, plant and environment protection, plant and fungal diversity, 
sustainable development of ecosystems and protection of biosphaere and human health, and not les hers special 
qualities as a human being. 

 
 

 

 

Data naşterii: 19 ianuarie 1930, Tg. Mureş. 
Studii: Facultatea de Ştiinţe Naturale, Universitatea Babeş-Bolyai – Cluj-Napoca, 

promoţia 1953; doctor în biologie (1963) la Universitatea Bucureşti – 
Facultatea de Biologie, cu teza Contribuţii la cunoaşterea biologiei şi 
combaterii ciupercii Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary parazită la 
floarea soarelui, sub conducerea prof. dr. Olga Săvulescu. 

Funcţii didactice: preparator (1953-1954, preparator principal (1954-1956), şef de 
laborator (1956-1958), asistent (1958-1969), şef de lucrări (1969-1978), 
conferenţiar (1978-1990) la Facultatea de Ştiinţe Naturale, Universitatea 
Babeş-Bolyai – Cluj-Napoca. 

Domenii de cercetare: micologie, fitopatologie, protecţia plantelor, dezvoltare 
durabilă, combatere biologică a bolilor plantelor, conservarea 
biodiversităţii ş.a. 

Cărţi şi lucrări ştiinţifice: peste 100, dintre care 2 monografii, 5 manuale. 
Deplasări profesionale în străinătate: Germania (1971), Polonia (1974). 

 
Aurelia Căluşeriu, apoi prin căsătorie, Crişan, s-a născut la 19 ianuarie 1930, sub 

semnul zodiacal al Capricornului, la Tg. Mureş, în inima Transilvaniei. Aici, a început şi 
şcoala elementară, pe care avea s-o continue pe alte meleaguri, din cauza condiţiilor vitrege 
ale refugiului: la Iernut (1940-1944) şi apoi la Târnăveni (1945-1947), după care a revenit la 
Tg. Mureş. Între timp, Aurelia Căluşeriu, după ce a parcurs alte etape din pregătirea şcolară, 
şi-a finalizat studiile liceale în anul 1949, obţinând diploma de bacalaureat tot la Tg. Mureş, 
oraşul unde a văzut lumina zilei. 

Fascinată de natură, a hotărât să-şi continue studiile la Facultatea de Ştiinţe Naturale 
din cetatea universitară clujeană, tot în inima Transilvaniei. A absolvit această facultate cu 
diplomă de merit şi aici a rămas să activeze parcurgând, cu o singură excepţie, toate treptele 
profesionale ale unei cariere de excepţie: preparator (1953-1954, preparator principal (1954-
1956), şef de laborator (1956-1958), asistent (1958-1969), şef de lucrări (1969-1978), 
conferenţiar (1978-1990). În anul 1990, plecând din învăţământ, prin pensionare, nu a mai 
obţinut gradul binemeritat de profesor. 
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În cele aproape patru decenii de activitate didactică neîntreruptă, a predat şase tipuri 
de cursuri în specialitatea fitopatologie-micologie, respectiv, biologia paraziţilor vegetali, 
precum şi altele înrudite, cum au fost cele de amenajarea ecosistemelor sau combatere 
integrată a bolilor plantelor, toate acestea fiind dublate printr-o susţinută activitate şi o 
practică directă în laborator, în mijlocul fiecărei grupe de studenţi. Stau mărturie, în afara 
emoţionantelor relatări ale foştilor studenţi, câteva imagini din această perioadă, care au 
căpătat patina vremii, imagini încărcate de parfumul amintirilor (Fig. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1: 
Lucrări practice de 
laborator cu studenţii 
Facultăţii de Biologie si 
Universităţii Babeş-Bolyai 
din Cluj 

 
Pentru a împlini activitatea didactică, cu devotament şi pasiune, Aurelia Crişan a venit 

în sprijinul studenţilor şi profesorilor de biologie şi a celor de ştiinţe agricole sau din 
domeniul silviculturii, cu manualele pe care le-a redactat şi publicat, fie singură, fie în 
colaborare cu titularii aceloraşi discipline din centre universitare româneşti de tradiţie, cum ar 
fi Bucureşti, Iaşi ş.a. Spre exemplu, cursul Biologia paraziţilor vegetali (autori: Eugenia 
Eliade, Aurelia Crişan, Adrian Volcinschi), care a văzut lumina tiparului la Editura Didactică 
şi Pedagogică, Bucureşti, în anul 1983, constituie şi astăzi un punctul de plecare pentru cei ce 
se consacră studiului în acest domeniu de mare interes ştiinţific, dar şi practic. 

Aurelia Crişan a contribuit, din plin, la îndrumarea profesorilor de biologie, conducând 
un număr impresionant de lucrări de diplomă şi lucrări de gradul I, toate cu subiecte din 
domeniul patologiei vegetale şi al micologiei fitopatologice. Multe dintre aceste lucrări au 
fost publicate ca atare sau au constituit germenele unor teze de doctorat. De altfel, doamna 
Aurelia Crişan a fost referent de specialitate pentru numeroase teze de doctorat din domeniul 
fitopatologiei, în diverse centre universitare din ţară. Totodată, în paralel cu activitatea 
didactică, a desfăşurat – cu pasiune, meticulozitate şi tenacitate – o intensă activitate de 
cercetare ştiinţifică, cu precădere în domeniile micologiei şi fitopatologiei. 

În domeniul micologiei, al cunoaşterii florei de micromicete (micobionta) parazite 
şi saprofite de pe teritoriul ţării, în special din Transilvania, cercetările sale au fost 
fructificate prin publicarea unui număr impresionant de cca. 450 taxoni noi în România, la 
care se adaugă circa 200 identificaţi pe plante gazdă nou semnalate, cu precizarea că 
următorii cinci, luaţi în evidenţă pe plan internaţional, sunt noi pentru ştiinţă: Vermicularia 
capsulicola Negru, Chaetomella spinaciae Negru, Strasseria aconiti Negru & Crişan, 
Aureobasidium lillii sp. nova, Naematosphaera lactucicola Kelerm. var. allii-sativi Crişan & 
Pădure. Din acest material micologic, peste 600 de taxoni au fost depuşi la Herbarul 
Universităţii Cluj (HUC), iar circa 100 au fost incluşi în diferite exsiccate şi colecţii de 
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referinţă, cum sunt: Herbarium Mycologicum Romanicum (1972-1978), Herbarium 
Phytopathologicum Transilvanicum (1972-1978), Flora Romaniae Exsiccata (1968-1972) 
ş.a. 

O altă parte din activitate, Aurelia Crişan a dedicat-o cercetărilor de fitopatologie, în 
special privind biologia unor ciuperci parazite pe floarea soarelui, legume, pomi 
fructiferi, plante ornamentale, produse depozitate. 

În acest sens, un volum imens de muncă l-a depus pentru studiul ciupercii Sclerotinia 
sclerotiorum, agentul etiologic al putregaiului alb, care atacă numeroase plante de cultură şi 
spontane. Pe parcursul acestor cercetări a elucidat rolul diverselor stadii de dezvoltare ale 
ciupercii în procesul de parazitism, precum şi rolul condiţiilor de mediu în apariţia şi 
dezvoltarea acestora, urmărind stabilirea unor măsuri eficiente de prevenire şi combatere a 
acestei boli deosebit de păgubitoare pentru culturile agricole din ţara noastră, dar şi deosebit 
de dificil de combătut. De altfel, studiile legate de ciuperca S. sclerotiorum i-au prilejuit 
cercetătoarei multe contribuţii personale, cu elemente de noutate în literatura micologică şi 
fitopatologică românească, ele constituind şi subiectul tezei de doctorat Contribuţii la 
cunoaşterea biologiei şi combaterii ciupercii Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary parazită 
la floarea soarelui, începută sub conducerea acad. E. Rădulescu şi susţinută, cu deosebit 
succes, în 1962, de către Aurelia Crişan la Universitatea din Bucureşti, sub conducerea prof. 
dr. Olga Săvulescu.  

În anul 1998, cercetările referitoare la S. sclerotiorum, completate, amplificate şi aduse 
la zi, au constituit materialul primei monografii pe plan naţional, dar şi internaţional, volumul 
Putregaiul alb al plantelor de cultură – Sclerotinia sclerotiorum. Prevenire şi combatere 
fiind publicat la Editura Ceres din Bucureşti. 

In afara cercetărilor asupra ciupercii S. sclerotiorum, autoarea a făcut investigaţii 
amănunţite, aprofundate şi asupra biologiei a numeroase ciuperci fitopatogene, mai ales 
provenind de la legume: Coryneum foliicolum, Didymella brioniae, Alternaria alternata, A. 
cucumerina, Embellisia allii, Rhizoctonia solani, Laeptosphaerulina phaseolicola, Fulvia 
fulva, Naematosphaera lactucicola var. allii-sativi. Tot îăn această grupă de cercetări se 
remarcă şi cele privind patologia seminţelor de la diferite plante de cultură, mai ales în 
condiţii de irigare sau sub influenţa apelor termale, dând răspunsuri la solicitarea unor 
beneficiari în elucidarea acestor probleme. 

O altă serie de cercetări pe care le-a efectuat Aurelia Crişan sunt din domeniul 
fitopatologiei forestiere, unde activau în acea perioadă destul de puţini specialişti. Dintre 
aceste cercetări se remarcă cele privind cunoaşterea ciupercilor parazite şi saprofite pe flori şi 
ghinda de cvercinee şi cele referitoare la ciupercile vasculare implicate în uscarea stejarului în 
România.  

Un grup de cercetări cu totul speciale, cărora autoarea le-a acordat o atenţie deosebită, 
sunt cele referitoare la combaterea chimică, dar mai ales biologică a speciilor mai sus 
menţionate, atât în condiţii de laborator, cât şi în condiţii de seră şi de câmp experimental. 

O contribuţie de pionierat o are Aurelia Crişan în experimentarea unor extracte 
vegetale şi uleiuri eterice de la plante, ca mijloace nepoluante pentru inhibarea diverselor 
ciuperci fitopatogene, ca şi studiul antagonismului dintre ciuperci, ca mijloc de protecţie 
a plantelor faţă de ciupercile patogene. 

Este de menţionat faptul că a izolat şi semnalat, pentru prima dată în ţară, ciuperca 
Coniothyrium minitans, hiperparazită în special pe Sclerotinia. Personalitate ştiinţifică 
generoasă şi dornică să-i fie continuate cercetările şi după pensionare, Aurelia Crişan ne-a 
încredinţat spre studiu ciuperca C. minitans, care a fost experimentată de noi cu succes în 
Institutul de Cercetări pentru Protecţia Plantelor Bucureşti, ca şi în Institutul de Cercetări 
pentru Protecţia Plantelor din Wageningen (Olanda), reprezentând un mijloc de combatere 
biologică de perspectivă, în contextul unei agriculturi durabile. 
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Este deosebit de semnificativă şi sublinierea faptului că activitatea ştiinţifică 
desfăşurată de Aurelia Crişan s-a concretizat în peste 100 de lucrări de specialitate, 
publicate în reviste şi edituri de prestigiu. 

Dintre acestea, o valoare deosebită au cele două monografii la care a colaborat: Flora 
şi vegetaţia munţilor Zarand (coordonator I. Pop), pentru care în 1980 i s-a atribuit Premiul 
Academiei Române Emanoil Teodorescu şi Putregaiul alb al plantelor de cultură – 
Sclerotinia sclerotiorum – Prevenire şi combatere (Ed. Ceres, Buc., 299 pp., 1998), pentru 
care în anul 2000 i s-a atribuit – pentru a doua oară – Premiul Academiei Traian Săvulescu, 
distincţii care au venit sa încununeze o muncă neobosită, făcută cu toată pasiunea, 
devotamentul şi tenacitatea ce o caracterizează de o viaţă. 

În întreaga sa activitate, Aurelia Crişan a participat la numeroase manifestări ştiinţifice 
de profil, în special în ţară, dintre care menţionăm: Consfătuirea de Geobotanică din Banat 
(1962), Consfătuirea Naţională de Microbiologie şi Micologie, Bucureşti (1970), 
Consfătuirile Naţionale de Protecţia Plantelor (Craiova, 1973, 1979; Cluj, 1974, 1981; Iaşi, 
1975; Bucureşti, 1985; Timişoara, 1987).  

Din păcate, întrucât în perioada premergătoare anului 1990, posibilităţile de deplasare 
peste graniţă pentru profesori şi cercetători erau foarte reduse, Aurelia Crişan a beneficiat 
numai de două schimburi de experienţă în Germania (1971) şi Polonia (1974). După o serie de 
ani, am avut prilejul să fiu oaspetele colegilor de la Universitatea Agricolă din Lublin – 
Polonia şi mare mi-a fost bucuria, când aceşti colegi m-au întrebat de Aurelia Crişan, pe care 
o cunoşteau şi care lăsase acolo cele mai frumoase impresii. Un nou exemplu al relaţiei 
umane de bună calitate, bazată pe profesionalism şi interes comun în domeniul de activitate. 

Desigur, nici „graniţele”, nici altfel de oprelişti nu au reuşit să stăvilească 
recunoaşterea meritelor excepţionale, prin care s-a impus eminentul pedagog şi om de ştiinţă. 
Racordată la lumea ştiinţifică internaţională, Aurelia Crişan şi-a regăsit lucrările, în 
majoritate, recenzate în Review of Applied Mycology (RAM) şi Review of Plant Pathology 
(RPP), a avut numeroase corespondenţe şi schimburi de informaţii ştiinţifice cu savanţi din 
SUA, Canada, Argentina, India, China şi majoritatea ţărilor europene, respectiv, Anglia, 
Germania, Olanda, Spania, Italia, Polonia, fosta URSS, Ungaria etc. 

După pensionare (1990), Aurelia Crişan a continuat şi continuă să lucreze, să îndrume, 
să dăruiască cu generozitate din experienţa acumulată, să fructifice bogatele cunoştinţe 
însuşite de-a lungul celor patru decenii de activitate.  

În acest sens, un exemplu elocvent îl constituie publicarea monografiei asupra 
ciupercii S. sclerotiorum, trimisă - după apariţie – multor specialişti din ţară şi, mai ales, din 
străinătate. Lucrarea a reuşit să stârnească interesul şi să primească aprecieri de mare valoare, 
venite de la personalităţi recunoscute din domeniul fitopatologiei, dar, mai ales, din cel al 
studiului specializat al genului Sclerotinia şi al combaterii biologice a acestei ciuperci 
fitopatogene. Lucrarea a fost recenzată nu numai în ţară (Studii şi Cercetări de Biologie, 
Biologie Vegetală, Revue Roumaine de Biologie, Revista Pădurilor, Protecţia Plantelor – 
Cluj-Napoca, Memoriile secţiilor ştiinţifice – Academia Română, Sănătatea plantelor, 
Agricultorul român ş.a.), dar şi în străinătate: în Anglia, în CAB Abstracts, cea mai 
prestigioasă revistă de rezumate în micologie şi patologia plantelor, în Ungaria, în 
Nővényvédelem ş.a. 

La împlinirea celor 75 de ani de viaţă, Aurelia Crişan poate privi – cu sentimentul 
deplinei împliniri a menirii de dascăl şi om de ştiinţă – toate generaţiile de profesori, 
cercetători şi specialişti la formarea cărora a contribuit, bogata operă ştiinţifică prin care s-a 
consacrat în rândurilor celor mai de seamă specialişti români din domeniul micologiei şi 
fitopatologiei, precum şi – dar nu în ultimul rând – realizarea profesională a celor doi fii, 
doctori în medicină umană, cărora le-a dat viaţă, pe care i-a educat şi cărora le-a modelat 
personalitatea. 
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 Activitatea Aureliei Crişan a fost menţionată în lucrări de referinţă, dicţionare, cum sunt 
cele ale lui: Mititelu & Aniţei (1994), Ardelean şi colab. (2000), Şesan (2000), Kirk et al. 
(2001) ş.a. 
 Cu prilejul aniversării, împreună cu toţi cei care o preţuiesc, ne facem o plăcută datorie 
din a-i adresa gândurile şi urările noastre de ani mulţi şi buni, cu sănătate, putere, încredere şi 
speranţă. 
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