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INTRODUCERE
Raportul se referă la perioada 2015-2016, timp în care Facultatea de
Horticultură a trecut printr-un amplu proces de reorganizare, ca urmare
transformărilor care s-au petrecut în structura organizatorică a Universității din
Craiova. Astfel, prin hotărârea Senatului Universității din Craiova, din 26 martie
2015, s-a înființat Prorectoratul 7 – Patrimoniul agricol, iar decanul Facultății de
Agricultură și Horticultură, prof. univ. dr. ing. Marin Soare, a devenit prorector, astfel
încât funcția de decan al Facultății de Agricultură și Horticultură a devenit vacant. În
27 martie 2015, prodecanul conf. univ. dr. ing. Constantin Băducă a fost ales decan
interimar. Prin hotărârea Senatului Universității din Craiova, din 29 aprilie 2015 s-a
aprobat reorganizarea Facultății de Agricultură și Horticultură în Facultatea de
Agronomie și Facultatea de Horticultură, începând cu 1 octombrie 2015. Ca urmare a
acestui proces de reorganizare, în luna septembrie, 2015, a fost noul Consiliu și noul
decan al Facultății de Horticultură – conf. univ. dr. ing. Constantin Băducă.
La data reînființării sale, 1 octombrie 2015, Facultatea de Horticultură a pornit
la drum cu două departamente: Departamentul de Horticultură şi Ştiinţa
Alimentului și Biologie şi Ingineria Mediului. Componența celor două
departamente este:
Departamentul de Horticultură şi Ştiinţa Alimentului
Director: Prof. univ. dr. ing. COSMULESCU SINA NICULINA
Cadre didactice:
1. Prof. univ. dr. ing. ACHIM Gheorghe
2. Prof. univ. dr. ing. BOTU Mihai
3. Prof. univ. dr. ing. COSMULESCU Sina Niculina
4. Prof. univ. dr. ing. GIUGEA Nicolae
5. Prof. univ. dr. ing. IACOBESCU Fănel
6. Prof. univ. dr. ing. MITREA Ion
7. Prof. univ. dr. ing. NOUR Violeta
8. Prof. univ. dr. SCOREI Romulus
9. Conf. univ. dr. ing. BĂDUCĂ CÎMPEANU Constantin
10. Conf. univ. dr. ing. CICHI Daniela
11. Conf. univ. dr. ing. COSTEA Dorin Constantin
12. Conf. univ. dr. ing. DINU Maria
13. Conf. univ. dr. ing. DODOCIOIU Ana-Maria
14. Conf. univ. dr. ing. IONICĂ Mira Elena
15. Conf. univ. dr. ing. MĂRĂCINEANU Liviu Cristian
16. Conf. univ. dr. ing. MUNTEAN Camelia
17. Conf. univ. dr. ing. NICU Carmen
18. Conf. univ. dr. ing. ROŞCA Adrian
19. Conf. univ. dr. ROŞCA Doina
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20. Conf. univ. dr. ing. TUŢULESCU Felicia
21. Șef lucr. dr. ing. CĂPRUCIU Ramona
22. Lect. univ. dr. CIMPOIAŞU Rodica
23. Lect. univ. dr. COJOCARU Ileana
24. Șef lucr. univ. dr. ing. LASCU Nicolae
25. Șef lucr. univ. dr.ing. MANDĂ Manuela
26. Șef lucr. univ. dr. POENARU Maria-Magdalena
27. Șef lucr. univ. dr. ing. STOICA Felicia
28. Șef lucr. univ. dr. ing. GRUIA Marius
Departamentul de Biologie şi Ingineria Mediului
Director: Lect. univ. dr. RĂDUȚOIU DANIEL
Cadre didactice:
1. Prof. univ. dr. ing. GAVRILESCU Elena
2. Prof. univ. dr. ing. MITREA Rodi
3. Prof. univ. dr .ing. POPA Daniela
4. Conf. univ. dr. CIMPOIAŞU Vily
5. Conf. univ. dr. CIUPEANU CĂLUGĂRU Daniela
6. Lect. univ. dr. BĂBĂLEAN Anda
7. Lect. univ. dr. BĂLESCU Carmen
8. Lect. univ. dr. BUŞE-DRAGOMIR Luminita
9. Șef lucr. univ. dr. ing. BUZATU Gilda
10. Lect. univ. dr. NICOLAE Ion
11. Lect. univ. dr. OLARU Luminita
12. Lect. univ. dr. OLIMID Daniel
13. Lect. univ. dr. OLIMID Diana
14. Lect. univ. dr. PĂUNESCU Constantin
15. Lect. univ. dr. RĂDUŢOIU Daniel
16. Lect. univ. dr. SIMEANU Cătălin-George
17. Șef lucr. univ. dr. ing. STAN Cătălin
18. Lect. univ. dr. ŞTEFĂNESCU Dragoş
19. Șef lucr. univ. dr. ing. ŢUCĂ Ovidiu
20. Lect. dr. VLĂDULESCU Carmen
21. Asist. univ. dr. ing. POPESCU Simona
Conducerea Facultății de Horticultură este asigurată de următoarea echipă:
Decan: Conf. univ. dr. ing. Constantin BĂDUCĂ CÎMPEANU
Prodecan: Conf. univ. dr. ing. Daniela CICHI
Directori de Departament:
Departamentul Horticultură și Ştiinţa Alimentului: Prof. univ. dr. ing. Sina Niculina
COSMULESCU
Departamentul Biologie și Ingineria Mediului: - Lect. univ. dr. Daniel RĂDUȚOIU
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I. ACTIVITATEA DIDACTICĂ
În anul universitar 2015/2016, Facultatea de Horticultură pregătește studenți și
oferă diplome în domeniul științelor inginerești, pentru următoarele domenii de
licență și master (autorizate sau acreditate ARACIS):
Ciclul I: Licență – cursuri de zi
Domeniul

Programe de studii

Ani

Credite

Horticultură

4

240

Peisagistică

4

240

Ingineria Produselor
Alimentare

Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole

4

240

Ingineria Mediului

Ingineria și Protecția Mediului în
Agricultură

4

240

Biologie

Biologie

3

180

Horticultură

Ciclul II: Master – cursuri de zi
Domeniul
Horticultură

Ingineria
Alimentare

Programe de studii

Ani

Credite

Expertizare Viti-vinicolă

2

120

Management și Consultanță în Horticultură
și Dezvoltare Rurală

2

120

Alimentară
Produselor Siguranță
Consumatorului
Ecologic

și

Protecția

2

120

al

Resurselor

2

120

2

120

Ingineria Mediului

Managementul
Naturale

Biologie

Biodiversitate și Conservarea Ecosistemelor

Programele de master Expertizare Viti-vinicolă și Siguranță Alimentară și
Protecția Consumatorului sunt nou înființate, înlocuind programele ViticulturăOenologie, rspectiv Consultanță și Expertiza Produselor Alimentare. Toate
programele de studii, de licență și master, sunt la forma de învățământ zi.
În perioada care face obiectul raportului, Facultatea de Agricultură și
Horticultură, așa cum a funcționat în anul universitar trecut, a avut 3 programe de
studii în evaluarea instituțională a Universității din Craiova: Biologie, Agricultură și
Măsurători Terestre și Cadastru (MTC). Cu excepția programului MTC, care a primit
calificativul neîncredere, ceea ce putea avea urmări negative asupra întregii institu ții,
celelalte programe au trecut cu brio evaluarea.
Facultatea de Horticultură a avut permanent drept obiectiv, înscris atât în
Planul Strategic cât și în Planul Operațional, " Îmbunătăţirea permanentă a planurilor
de învăţământ, în conformitate cu observaţiile sau recomandările comisiilor ARACIS
şi armonizarea acestora cu planurile implementate la programele de studii similare
din țară şi din Europa, cu scopul de a creşte nivelul pregătirii profesionale a
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absolvenţilor şi de a utiliza mai eficient resursele financiare". În acest sens, s-a ținut
seama de recomadările comisiilor ARACIS, cu ocazia acreditării instituționale sau
acreditărilor programelor de studii.
În ceea ce privește ștatele de funcții, schimbările din anul universitar
2015/2016, în raport cu cele din anul universitar 2014/2015 sunt prezentate în tabelul
1. Astfel, se remarcă faptul că la nivelul Facultății de Horticultură, în universitar
2015/2016, numărul de posturi a scăzut de la 67 (51 titulari și 16 vacante) la 64 (49
titulari și 15 vacante).
Dacă în anul universitar 2014/2015, Facultatea de Horticultură a scos la
concurs două posturi de șef de lucrări (în semestr ul I, ambele la Departamentul
Biologie și Ingineria Mediului) și un post de profesor (în semestrul I, la
Departamentul Horticultură și Știința Alimentului), în anul universitar 2015/2016 a
scos la concurs un post de șef de lucrări (în semestrul I) și un post de profesor (în
semestrul II), ambele la Departamentul Biologie și Ingineria Mediului. De asemenea,
la începutul anului universitar 2015/2016, Facultatea de Horticultură a avut în plus
față de anul universitar 2014/2015, un număr de 3 cadre didactice ca re au obținut
abilitarea: prof. dr. Sina Cosmulescu, prof. dr. Violeta Nour, prof. dr. Romulus
Scorei. Dintre aceste cadre didcactice, doar prof. dr. Sina Cosmulescu s-a afiliat
Școlii Doctorale la Universitatea din Craiova, celelalte două cadre didactice nu s-au
putut afilia întrucât nu mai sunt în Universitate alți conducători de doctorat pe
domeniile respective.
Evoluția numărului de posturi

Tabelul 1

2015/2016
2014/2015
și
Știința
Alimentului
Departamentul Horticultură
Număr posturi
37 (28 titulari, 9 vacante)
40 (30 titulari, 10 vacante)
% titulari (grad de ocupare)
75,68%
75%
Departamentul Biologie și Ingineria Mediului
Număr posturi
27 (21 titulari, 6 vacante)
27 (21 titulari, 6 vacante)
% titulari (grad de ocupare)
88,59%
75%

II. EVOLUȚIA NUMĂRULUI DE STUDENȚI
Promovarea ofertei educaționale a fost un obiectiv prioritar pentru Facultatea
de Horticultură, având în vedere competiția tot mai dură pentru candidați, cu alte
facultăți, atât din țară cât și din universitate. Pentru anul universitar 2015/2016,
concursul de admitere, la toate programele de studii, a fost organizat pe Facultatea de
Agricultură și Horticultură, așa cum am funcționat până la 30 sepembrie 2015.
Admiterea la programele de licență s -a desfășurat în două sesiuni: iulie și septembrie,
în condiții identice, iar pentru programele de master s-a desfășurat în luna septembrie.
Cifrele privind numărul de candidați înscriși la programele noastre de studii arată că
admiterea a fost un succes, Facultatea de Agricultură și Horticultură având, la
sfârșitul perioadei de înscrieri, cel mai mare număr de candidați (925) dintre toate
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cele 10 facultăți ale Universității, față de anul 2014, când a avut 693 candidați.
Urmare a acestei situații, rezultatele au fost bune și la înmatriculare, oc upându-se
apropate toate locurile la buget. În schimb, s-au ocupat foarte puține locuri la taxă
după prima sesiune dar acest lucru este urmarea faptului că la multe facultăți au
rămas locuri neocupate la buget, ceea ce a determinat reorientarea multor candidați.
Tabelul 2
Total candidaţi înscrişi la Universitatea din Craiova – 24 iulie 2015
Locuri repartizate
2015/2016

Matematică şi Ştiinţe ale Naturii

BIF
359

TIF
84

Nr. total
candidaţi
înscrişi
Buget+Taxă
603

Educaţie Fizică şi Sport, din care:
- Craiova
- Drobeta Tr.Severin
Litere
- Craiova
- Drobeta Tr.Severin
Teologie Ortodoxă
Drept şi Ştiinţe Sociale, din care:
- Craiova
- Drobeta Tr.Severin
Economie şi Administrarea Afacerilor
- Craiova
- Drobeta Tr.Severin
Mecanică
- Craiova
- Drobeta Tr.Severin
Inginerie Electrică
Automatică, Calculatoare şi Electronică
Agricultură şi Horticultură
TOTAL UNIVERSITATE

96
73
23
313
268
45
61
359
331
28
464
380
84
315
215
100
283
296
314
2860

194
147
47
423
368
55
39
691
619
72
628
532
96
225
165
60
47
92
346
2769

262
218
44
713
629
84
96
911
852
59
843
718
125
328
263
65
174
531
925
5386

Facultatea

Situația s-a îmbunătățit după sesiunea de admitere din septembrie dar, pe
ansamblu, numărul de studenți a scăzut în anul universitar 2015/2016 față de anul
universitar 2014/2015. Astfel, în luna mai, 2015, după plata ultimei rate de taxe
pentru anul universitar 2014/2015, la programele de studii ale departamentelor care
aparțin acum de Facultatea de Horticultură, erau înmatriculați 911 studenți (647 la
licență și 254 la master), dintre care 725 la buget, 178 la taxă și 8 studenți străini. La
începutul anului universitar 2015/2016, programele de studii ale Facultatea de
Horticultură aveau înmatriculați 846 studenți (622 la licență și 224 la master), dintre
care 709 la buget, 130 la taxă și 7 studenți străini. Așadar, la programele de licență
avem cu 25 studenți mai puțin (15 la buget și 10 la taxă), iar la cele de master cu 50
studenți mai puțin (1 la buget, 27 la taxă și 7 străini) (tabelele 3 și 4).
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Tabelul 3
Numărul de studenți la programele de studii, (anul universitar 2014/2015), mai 2015
Program de studii

Horticultură
Total Horticultură

An de
studii
LICENȚĂ
I
II
III
IV
I
II
III
IV

Peisagistică
Total Peisagistică
Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole
(TPPA)

I
II
III
IV

Total TPPA
I
II
III

Biologie
Total Biologie

I
II
III
IV

Ingineria și Protecția Mediului în Agricultură
(IPMA)
Total IPMA

TOTAL LICENȚĂ

Viticultură-Oenologie

MASTER
I
II

Total VO
Management și Consultanță în Horticultută și
Dezvoltare Rurală (MCHDR)
Total MCHDR
Controlul și Expertiza Produselor Alimentare

I
II
I
II

Total CEPA
Biodiversitate și Conservarea Ecosistemelor
(BCE)
Total BCE
Managementul Resurselor Ecologice și
Naturale (MERN)
Total MERN
TOTAL MASTER
TOTAL FACULTATE

I
II
I
II

6

Buget

Taxă

Străini

Total

32
26
21
37
116
22
21
23
15
81
32
28
28
26
114
40
40
33
113
35
42
31
33
141
565

11
1
1
2
15
5
5
10
3
3
1
9
16
10
2
2
14
11
2
1
8
22
77

1

44
27
22
39
132
27
21
23
20
91
37
31
29
35
132
50
43
35
128
47
44
32
41
164
647

11
11
22
16
16
32
16
16
32
20
20
40
16
16
32
158
723

13
5
18
7
6
13
15
12
27
4
9
13
7
6
13
84
161

1

2

2
1
1
1
1
5

1
1
1
1
1
1

1
1
4
9

24
17
41
23
23
46
31
29
60
24
29
53
23
23
46
246
893
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Tabelul 4
Numărul de studenți la programele de studii, (anul universitar 2015/2016), octombrie 2015
Program de studii
An de Buget
Taxă
Străini Total
studii
LICENȚĂ
I
31
6
37
Horticultură
II
28
1
1
30
III
22
1
23
IV
21
7
28
Total Horticultură
102
15
1
118
Peisagistică
I
25
25
II
19
19
III
20
20
IV
21
3
24
Total Peisagistică
85
3
88
Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole
I
28
6
1
35
(TPPA)
II
26
2
1
29
III
24
1
25
IV
28
4
32
Total TPPA
106
13
2
121
I
40
12
52
Biologie
II
39
39
III
38
1
1
40
Total Biologie
117
13
1
131
Ingineria și Protecția Mediului în Agricultură
I
35
16
51
(IPMA)
II
34
1
35
III
42
2
44
IV
29
4
33
Total IPMA
140
22
1
163
TOTAL LICENȚĂ
550
66
5
621
MASTER
Viticultură-Oenologie
II
11
7
1
19
Expertizare Viti-vinicolă
I
13
7
20
Total VO + EVV
24
14
1
39
M.C.H.D.R.
I
16
9
25
II
16
3
19
Total MCHDR
32
12
44
Controlul și Expertiza Produselor Alimentare
II
16
11
27
Siguranță Alimentară și Protecția Consumator
I
17
17
34
Total CEPA + SAPC
33
28
61
Biodiversitate și Conservarea Ecosistemelor
I
17
2
19
(BCE)
II
20
1
21
Total BCE
37
3
40
Managementul Resurselor Ecologice și
II
16
7
23
Naturale (MREN)
Managementul Ecologic al Resurselor
I
16
1
17
Naturale (MERN)
Total MERN + MREN
32
8
40
TOTAL MASTER
158
65
1
224
TOTAL FACULTATE
708
131
6
845
7
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O comparație a numărului de studenți din anul I de studii din cei doi ani
universitari arată că în 2015 au fost 3 programe de studii de licență care au
înmatriculat mai puțini studenți față de 2014: Horticultură 7 (1 buget, 5 taxă, 1
străin), Peisagistică 2 (taxă), TPPA 2 și două programe de studii care au înmatriculat
mai mulți studenți: Biologie 2, IPMA 4 (taxă) - figura 1

Figura 1 – Numărul de studenți din anul I la programele de studii de
licență de la Facultatea de Horticultură în anii universitari 2014/2015 și 2015/2016

Cele mai mari pierderi s-au înregistrat la trecerea din anul I în anul II, ceea ce
semnifică un abandon destul de important, care trebuie să ne preocupe în cel mai înalt
grad. Astfel, la Horticultură au trecut din anul I în anul II 30 de studenți din 44
(abandon 32%), la Peisagistică 19 din 27 (abandon 30%), la TPPA 29 din 37
(abandon 22%), la Biologie 39 din 50 (abandon 22%), iar la IPMA 35 din 47
(abandon 25%).

Figura 2 – Abandonul școlar la programele de master de la Facultatea de Horticultură
( înmatriculați în anul I în 2014 comparativ cu înmatriculați în anul II)
8
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Problema abandonului se întâlnește și la programele de master, deși
amploarea fenomenului este mult mai scăzută. Astfel, la Masterul ViticulturăOenologie, au trecut din anul I în anul II 19 studenți din 24 (abandon 20%), la
Masterul MCHDR au trecut 19 din 23 (abandon 17 %), la Masterul CEPA au trecut
27 din 31 (abandon 13%), la Masterul BCE au trecut 19 din 24 (abandon 20%). La
programele de master abandonul se manifestă, în principal, în rândurile studenților la
taxă, în special din rațiuni economice (figura 2) . În schimb, la programele de studii
de licență, abandonul se manifestă atât la studenții de la buget cât și la cei de la taxă.
Fenomenul abandonului este cunoscut la nivelul Facultății și reprezintă una
dintre cauzele care conduc la îngreunarea situației financiare a departamentelor.
Pentru limitarea fenomenului, Consiliul Facultății de Horticultură a inclus în Planul
Strategic al Facultății pentru perioada 2016 – 2020 și în Planul Operațional pentru
anul 2015/2016 ca obiectiv "Creşterea interesului studenţilor faţă de propria pregătire
şi reducerea abandonului şcolar" și o serie de măsuri pentru punerea șlui în aplicare,
după cum urmează:
- Modernizarea metodelor de predare, pentru a face cursurile şi lucrările practice mai
atractive.
- Diversificarea și modernizarea metodelor de predare-învăţare şi de verificare a
fixării cunoştinţelor, promovarea iniţiativelor ce urmăresc o mai bună comunicare
între cadrele didactice şi studenţi, urmărindu-se cu precădere învăţământul interactiv,
axat mai mult pe munca studentului.
- Planificarea şi organizarea de activităţi complementare: testarea şi dezvoltarea
abilităţilor practice, întâlniri cu absolvenţi de succes (la facultate sau la locurile lor de
muncă), vizite tematice la parteneri din mediul socio-economic pentru a le insufla şi
cultiva studenţilor pasiunea pentru meseria aleasă.
Creșterea numărului de studenți este un obi ectiv prioritar și permanent al
Facultății de Horticultură, care acționează pentru îndeplinirea acestui obiectiv, prin
două direcții: atragerea unui număr mai mare de candidați la programele noastre de
studii și diminuarea abandonului școlar. În fiecare an Facultatea de Horticultură
scoate la concurs 157 locuri la buget la programele de licență și 79 locuri la
programele de master. Aceste locuri sunt ocupate în fiecare an, după prima sesiune de
admitere, pentru a doua sesiune de admitere rămânând cel mult 3-4 locuri la buget la
toate programele de studii. Dacă pe durata anilor de studii, toate locurile la buget ar fi
ocupate, Facultatea de Horticultură ar trebui să aibă 588 studenți la programele de
licență și 158 studenți la programele de master. Din păcate, la începutul acestui an
universitar, Facultatea de Horticultură avea 550 studenți bugetari la programele de
licență (așadar, cu 38 studenți sub capacitatea de școlarizare aprobată de ARACIS) și
toate locurile acupate la master.
Numărul studenților la taxă este scăzut și nu acoperă decât o mică parte din
deficitul de finanțare (figura 3, figura 4). În același timp, taxa de școlarizare la
programele de studii ale Facultății de Horticultură, de 2500 lei/an, este mult mai mică
față de alocația bugetară. Creșterea taxei, deși ar fi justificată din punct de vedere
economic, ar conduce la o scădere și mai accentuată a numărului de studenți la taxă
și, implicit, la pierderi de finanțare, crescând riscul ca la multe formațiuni de studii să
9
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nu existe studenți care să treacă de la taxă la buget, în cazul disponibilizării unor
locuri. În același timp, Facultatea de Horticultură a avut permanent în vedere faptul
că studenții noștri provin, în mare parte, din mediul rural, din zone cu resurse limitate
și creșterea taxelor de școlarizare ar fi de natură să le reducă, și mai mult,
posibilitățile de acces la învățământul superior. Pe de altă parte, un învățământul
superior de calitate și performant, la nivelul standardelor și cerințelor actuale, este
greu de realizat fără resurse financiare suficiente.

Figura 3 Numărul total de studenți la programele de studii de licență
de la Facultatea de Horticultură în anii universitari 2014/2015 și 2015/2016

Figura 4 Numărul total de studenți la programele de master
de la Facultatea de Horticultură în anii universitari 2014/2015 și 2015/2016
10
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Creșterea numărului de studenți la taxă va fi foarte greu de realizat în viitor,
având în vedere faptul că numărul absolvenților de liceu cu diploma de bacalaureat,
potențial candidați, este în continuă scădere. În aceste condiții, Facultatea de
Horticultură și-a îndreptat atenția, și va continua în acest sens, și spre absolvenți de
alte facultăți care doresc să-și înceapă o carieră profesională în domeniul nostrum,
profitând de oportunitățile financiare oferite de fondurile europene disponibile în
acest sector.
III. ACTIVITATEA DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ
Strategia cercetării ştiinţifice desfășurate în cadrul Facultății de Horticultură în
anul 2015 a fost în acord cu misiunea şi obiectivele Universităţii din Craiova privind
cercetarea ştiinţifică, inovarea şi transferul tehnologic definite de Carta Universităţii
şi s-a încadrat în strategia cercetării științifice 2012 -2016 a UCV, strategia naţională
în domeniul cercetării şi în contextul european.
Ponderea activităților de cercetare în cadrul Facultăţii de Horticultură este
considerabilă, iar creșterea volumului cât și a calității activităților de cercetare
reprezintă un obiectiv strategic important.
Activitatea de cercetare ştiinţifică de la Facultatea de Horticultură are în vedere
priorităţile naționale și europene în domeniul activităţilor de dezvoltare, inovare şi
transfer tehnologic, cu accent prioritar pe: ingineria resurselor vegetale și animale,
ingineria și protecţia mediului, biotehnologii, ingineria şi securitatea alimentelor.
Tipurile de activități de cercetare științifică derulate în cadrul Facultății de
Hoorticultură în anul 2014 s-au desfășurat pe baza:
- granturilor de cercetare încheiate cu UEFISCDI, finanțate prin programul
PN-II-PT-PCCA-2013-4 - 1 grant obținut de către cadre didactice de la
Departamentul Horticultură Știința Alimentului și SCDP Vâlcea, coordonator
U.S.A.M.V. Cluj Napoca;
- granturilor de cercetare finanțate prin M.A.D.R. - program sectorial ADER,
respectiv 2 granturi obținute de către cadre didactice de la Departamentul
Horticultură Știința Alimentului și SCDP Vâlcea;
- realizării şi dezvoltării colaborărilor în domeniul cercetării cu colective de
specialişti din cadrul unor universităţi sau institute de cercetare de prestigiu din ţară şi
străinătate;
- activități de cercetare derulate în cadrul laboratoarelor de cercetare și a
Centrelor de cercetare de la nivelul Facultatii - Baza de Cercetare cu Utilizatori
Multipli (BCUM); Conservarea și Valorificarea Resurselor Ecologice (CREV) și
Centru de Cercetare pentru Calitatea și Siguranţa Alimentelor (CASIALIM) .
In anul 2015 rezultatele obținute în urma activității de cercetare științifi că a
colectivelor de cercetare din cadrul Facultății de Horticultură (figura 5) au fost
concretizate prin următorii indicatori de calitate:
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 publicarea a 80 lucrări ştiinţifice dintre care: 17 cotate ISI, 58 articole in
reviste de specialitate indexate BDI precum și 5 articole publicate în
volumele unor conferinţe internaţionale cotate ISI/BDI, organizate de
societăţi profesionale internaţionale și naționale;
 au fost publicate, de asemenea, un număr de 5 cărţi în edituri naţionale
recunoscute CNCS.

Figura 5. Rezultatele activității de cercetare (anul 2015) din cadrul Facultății de Horticultură

Figura 6. Rezultatele activității de cercetare (anul 2015)
în cadrul departamentelor Facultății de Horticultură
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Tabelul 5
obținute
sau
internațional
pentru
Premii/distincții
de cadrele didactice la nivel național
activitatea de cercetare în anul 2015
Nr.
crt.

1
2

3

4

5

6

7.

Premiul obţinut

Nume, prenume cadru
didactic căruia i-a fost
acordat

Organismul
care a
acordat
premiul
Premiul II - Universitatea din Craiova - Gala Cimpoiasu Rodica
Universitatea
Excelentei in Cercetare
din Craiova
Premiul CNCS-Rezultatele cercetarii-PNCD II- Ionica Mira Elena, UEFISCDI Resurse umane, pentru articolul-Evolution of Nour Violeta
CNCS
some physical and chemical characteristics
during growth and development of muskmelon
(Cucumis melo l.), Pakistan Journal of
Agricultural Sciences, vol. 52(2), pag. 265-271,
2015
Premiere CNCS Atestat de abilitare PN-II-RU- Cosmulescu Sina
UEFISCDI ABIL-2015-0052
CNCS
http://uefiscdi.gov.ro/articole/4283/Proceul-deevaluare_Premierea-obtinerii-atestatului-deabilitare--2015.html
UEFISCDI Premierea rezultatelor cercetarii articole: Ileana Cojocaru
Correlation of Physicochemical Properties with
CNCS
the Catalytic Performance of Fe-Doped Titanium
Dioxide Powders;
PN-II-RU-PRECISI- 2015-9-8871
Premiere CNCS Atestat de abilitare PN-II-RU- Nour Violeta
UEFISCDI ABIL-2015-2-0047
CNCS
http://uefiscdi.gov.ro/articole/4283/Proceul-deevaluare_Premierea-obtinerii-atestatului-deabilitare--2015.html
Premiere CNCS Atestat de abilitare PN-II-RU- Scorei Romulus
UEFISCDI ABIL-2015-2-0157
CNCS
http://uefiscdi.gov.ro/articole/4283/Proceul-deevaluare_Premierea-obtinerii-atestatului-deabilitare--2015.html
Premierea rezultatelor cercetarii PRECISI-2015

Cimpoiasu Vily Marius

UEFISCDI-CNCS

Rezultatele activităților de cercetare desfășurate în cadrul
departamentelor facultății sunt redate în figura 6 . Colectivele de cadre didactice din
cadrul Departamentului Horticultură și Știința Alimentului au publicat în anul
2015 - 17 lucrări indexate ISI, 34 lucrări indexate BDI, 1 articol în volumele
conferințelor internaționale și 2 cărți în edituri acreditate CNCS. În cadrul
13
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Departamentului Biologie și Ingineria Mediului au fost publicate: 24 lucrări
indexate BDI, 4 articole în volumele unor conferințe internaționale (dintre care 2
indexate ISI Proceedings) și 3 că rți în edituri acreditate CNCS – figura 6.
Urmare a impactului internațional și național al cercetărilor, prin publicarea de
articole in reviste de prestigiu cotate ISI și realizarea de produse omologate/brevetate,
au fost acordate în anul 2015 un număr de 8 premii oferite de către organisme
naționale și internaționale în domeniu (tabelul 5), respectiv :
• 3 premii UEFISCDI- CNCS - acordare atestat de abilitare prof. univ. dr.
Cosmulescu Sina, doamnei prof. univ. dr. Nour Violeta și domnului prof. univ. dr.
Scorei Romulus;
• 3 premii UEFISCDI-CNCS - pentru rezultatele cercetărilor acordate doamnei
prof. univ. dr. Nour Violeta, doamnei conf. univ. dr. Ionică Mira, doamnei șef.
lucr. dr. Cojocaru Ileana și domnului prof. univ. dr. Scorei Romulus;
• 1 premiu UEFISCDI-CNCS - PRECISI 2015 pentru rezultatele cercetărilor
acordate domnului conf. univ. dr. Cimpoiașu Vily;
• Premiul II - Gala excelenței în cercetare Universitatea din Craiova, acordat
doamnei șef. lucr. dr. Cimpoiașu Rodica.
Tabelul 6
Manifestări ştiinţifice organizate în anul 2015
Nr.
crt.
1.

Denumire manifestare ştiinţifică
Noaptea Cercetătorilor

Loc
desfăşurare

Perioada

Universitatea
din Craiova

25septembrie
2015

2.

Simpozionul științific cu participare Universitatea
din Craiova
internațională
SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
IN
AGRICULTURE AND HORTICULTURE Third edition

12-13
noiembrie
2015

3.

Workshop - The level of national consumer Universitatea
service requirement for major groups of din Craiova,
Facultatea de
agricultural raw material and food productsAgronomie

13 noiembrie
2015

4.

Workshop - Evaluation of the productive
potential of phytoremediation and adaptability
to water stress of Salix genotypes, in resorts
improper for crops

13 noiembrie
2015

14

Universitatea
din Craiova,
Facultatea de
Agronomie

Facultatea
organizatoa
re
Universitatea
din Craiova,
Facultatea de
Horticultură
Facultatea de
Horticultură
și Facultatea
de
Agronomie
Facultatea de
Horticultură
și Facultatea
de
Agronomie
Facultatea de
Horticultură
și Facultatea
de
Agronomie
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Tabelul 7
Premii/distincții obținute de studenți la manifestari științifice naționale sau internaționale în anul 2015
Nr. Premiul obţinut
crt.
1
"Special prize for
best bread, pastry or
confectionery
product”
acordat
pentru cel mai nou
produs de panificaţie
sau patiserie

2

Premiul III

3

Premiul III

4

Premiul III

5

Menţiune

Nume,
prenume
studenți
Corbu
Alexandru
Radu,
Zamfir Marian Alin,
Ioan Călin,
Borcoş Ana-Maria

Manifestarea
științifică
ECOTROPHELIA
ROMANIA,
TIMIȘOARA 2015

Organismul care a acordat
premiul
Asociaţia Specialiştilor de Industrie
Alimentară
din
România
(A.S.I.A.R)
Platforma Tehnologică EuropeanăFood for Life România
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi
Medicină Veterinară a Banatului
„Regele Mihai I al României" din
Timișoara
Veveriţă Cristina, Concursul studenţesc Universitatea Tehnică Cluj Napoca,
Pleşoianu
Alina, de
tehnologie Centrul Universitar Nord Baia
Gană Florentina
alimentară COSTA, Mare, Facultatea de Ştiinţe,
Baia Mare
Departamentul de Chimie-Biologie
Stroescu Constantin Agronomiada 2015 USAMV Cluj Napoca
Andrei
Stamate Daiana
Agronomiada 2015 USAMV Cluj Napoca
Ţărineanu Andrei, Concursul studenţesc
Dumitrescu
de
tehnologie
Cosmin,
Costea alimentară COSTA,
Bogdan
Baia Mare

Universitatea Tehnică Cluj Napoca,
Centrul Universitar Nord Baia
Mare, Facultatea de Ştiinţe,
Departamentul de Chimie-Biologie

Puncte forte:
• Tradiţie universitară și brand în cercetarea în domeniile de competență de
peste 50 de ani;
• Organizarea unor simpozioane ştiinţifice, conferinţe cu participare naţională
şi internaţională, workshop-uri, expoziții - Facultatea de Horticultură a organizat în
parteneriat cu Facultatea de Agronomie în anul 2015 patru manifestări științifice, care
s-au bucurat de un mare interes la nivel național și internațional (Tabelul 6).
Simpozionul științific cu participare internațională "DEZVOLTARE DURABILĂ ÎN
AGRICULTURĂ ȘI HORTICULTURĂ", organizat în anul 2015 de către Facultatea
de Horticultură și Facultatea de Agronomie în colaborare cu Ministerul Educaţiei
Națio nale, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Academia de Ştiinţe
Agricole şi Silvice - Filiala Craiova, Societatea Română a Horticultorilor- Filiala
Craiova, Asociația Hortus Oltenia 1962, a reunit peste 130 specialiști din cercetare,
învățământ, producție din România, Spania, Grecia, Bulgaria, China, Pakistan ș.a,
care au prezentat lucrări științifice în cele 4 secțiuni ale simpozionului;
• Consolidarea colaborărilor în domeniul cercetării cu colective de specialişti din
cadrul unor universităţi, institute sau stațiuni de cercetare de prestigiu din ţară şi
străinătate;
Puncte slabe:
• Utilizare defectuoasă a infrastructurii de cercetare și a resursei umane existente
la nivelul unor centre de cercetare din cadrul facultății;
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• Dotarea tehnică și logistică incompletă, ceea ce are repercusiuni în realizarea
unor parteneriate la nivel internaţional și în obținerea unor rezultate competitive în
cercetare pe plan internațional;
• Reducerea drastică a numărului de contracte de cercetare și atragerea unor
fonduri externe nesemnificative pentru cercetare;
• Lipsa unei cooperări reale și eficiente în direcția unor cercetări interdisciplinare
la nivel interdepartamental;
Oportunităţi:
• Stimularea tinerilor cercetători prin oferta de burse POSTDOC ;
• Crearea de colective interdisciplinare în vederea participării în cadrul
proiectelor din Programul-cadru european pentru cercetare și inovare ORIZONT
2020 NCP Securitate Alimentară, Agricultură Durabilă;
• Realizarea de parteneriate de cercetare-dezvoltare cu agenţi economici şi
organe ale administraţiei locale;
• Stimularea activităţilor de cercetare interdisciplinară, cu implicarea mai multor
departamente şi facultăţi din cadrul universităţii, în vederea utilizării eficiente a
infrastructurii de cercetare existente în facultate și universitate;
• Creşterea numărului şi a calităţii proiectelor depuse în competiţiile interne,
naţionale şi internaţionale, în scopul atragerii de fonduri cât mai mari pentru
susţinerea activităţii de cercetare ştiinţifică.
IV. PRACTICA STUDENȚEASCĂ
În cadrul Facultăţii de Horticultură, practica studenţească s-a desfăşurat potrivit
următoarelor reglemetări:
- Legea 257/2007 privind practica elevilor şi studenţilor,
- Ordinului MECT 3955/2008 privind aprobarea Cadrului general de organizare
a stagiilor de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă şi
de masterat şi a Convenţiei-cadru privind efectuarea stagiului de practică în
cadrul programelor de studii universitare de licenţă sau masterat,
Regulamentului
privind
organizarea
şi
desfăşurarea
practicii
studenţilor/masteranzilor aprobat de Senatul Universităţii din Craiova.
- Ghidul de practică aprobat de Consiliul Facultăţii de Agricultură şi Horticultură.
Durata practicii este prevăzută în planul de învăţământ al fiecărui program de
studii şi pentru toate specializările, este de trei săptămâni într-un an universitar, iar
perioada de desfăşurare este în funcţie de specificul fiecărui program de studiu şi de
obiectivele programului de instruire practică, cu posibilitatea de a se derula compact
sau eşalonat. În cadrul Facultăţii de Horticultură, practica studenţească inclusă în
planul de învăţământ este obligatorie şi constituie condiţie de promovare.
Studenţii Facultăţii Horticultură au desfăşurat practica atât în staţiunile cu
caracter didactic şi de cercetare ale Universităţii din Craiova, cât şi, pe bază de
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convenţii de practică, încheiate conform actelor normative menţionate, la unităţi de
producţie, cercetare sau instituţii publice partenere.
I. Specializarea HORTICULTURĂ
În planul de învăţământ al acestei specializări, practica are prevăzute câte 3
săptămâni în anii I, II şi III. În toţi anii, practica se desfăşoară în etape, în funcţie de
lucrările specifice culturilor horticole, la care studenţii trebuie să participe. În anul
universitar 2014-2015, studenţii din anul I au efectuat toate cele 3 săptămâni de
practică centralizată în perioadele 4 – 8 mai, 15 – 19 iunie şi 13 – 17 iulie. Anul II a
efectuat practica centralizată în perioadele 16 – 20 martie, 11 – 15 mai 22 – 26 iunie.
De asemenea, s-a efectuat și practică individuală, pe bază de convenție, la
următoarele societăți comerciale: S.C Agro Lerco SRL Cezieni, jud. Olt; S.C.
Horticom Impex SRL, Izbiceni; S.C Sprinter Auto SRL Şimnicu de Sus; S.C.
Ornament Flori SRL Craiova; S.C Grădina Bunicului, Galiciuica. Anul III a efectuat
prima săptămână de practică în perioada 16 – 20 martie, a doua săptămână de practică
centralizată în perioada 11 – 15 mai la SCDP Râmnicu Vâlcea şi a treia săptămână în
perioada 22 – 26 iunie. Principalii agenţi economici la care s-a efectuat practica pe
bază de convenție s unt: S.C. Farprod SRL, Perişor; S.C. Dancor Agro Prodaliment
SRL Dobrosloveni; S.C. Lavinel Impex SRL, Desa; S.C.D.A. Şimnic; S,C. Sere
Universal SRL, Almăj; S.C. Florăria Flori de Mai D&T SRL Craiova.
II. Specializarea PEISAGISTICĂ
Planul de învăţământ al acestei specializări prevede câte 3 săptămâni de
practică în anii I, II şi III. Şi la această specializare, practica se desfăşoară etapizat, în
funcţie de lucrările specifice la care trebuie să participe studenţii. Anul I a efectuat
practica în perioada 4 – 8 mai în regim centralizat, 15 – 19 iunie și 13 – 17 iulie, pe
bază de convenție, la următarele societăți: R.A.A.D.P.F.L. Craiova, I.I. Bivolan
Elena,
Primăria Balș - Serviciul Sere și Spații.
Anul II a efectuat o săptămână de practică în perioada 16 – 20 martie, centralizat, o
săptămână în perioada 11 – 15 mai, tot centralizat, şi o săptămână în perioada 22 – 26
iunie, pe bază de convenţii de practică, următorii agenți economici: S.C. Ornament
Flori SRL Craiova; S.C. Oltenia Garden SRL; S.C. Vad-Prod SRL; Florăria HorezuVâlcea; PFA Odagiu Elena (Scărișoara, Olt) . Anul III a efectuat două săptămâni de
practică centralizat, în perioadele 16 – 20 martie şi 11 – 15 mai, iar în perioada 22 –
26 iunie o săptămână la SCDP Râmnicu Vâlcea.
III. Specializarea TPPA
Această specializare are prevăzute câte 3 săptămâni de practică în anii II şi III.
În anul universitar 2014-2015, toată practica s-a desfăşurat la sfârşitul semestrului II,
o săptămână în regim centralizat şi două săptămâni individual, la firme de specilitate
din domeniul agro-alimentar, pe bază de convenţii de practică. Locaţiile de practică
au fost: Institut of Chemica Engineering Tu Wien; SC Kaufland România; SC Carl
Reh Winery; SC Sweet Affair SRL; S.C. Miroserv Panif SRL; SC. Boromir Ind SRL;
S.C Prifi Romfood SRL, Craiova; S.C. Caprilact SRL, Motoci; S.C. Gavris Gen
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Com SRL, Craiova; SC Hame România SRL; SC Alice Galpan SRL; S.C. Heineken
România SA; S.C. Piemont SRL; S.C. Vie Vin Vânju Mare; S.C. Doistejari SRL.
IV. Specializarea INGINERIA MEDIULUI
La această specializare, practica are alocate tot câte 3 săptămâni, în anii II şi
III. În anul universitar 2014 – 2015, ambii ani au desfăşurat câte o săptămână de
practică în luna aprilie, în regim centralizat iar la sfârşitul sesiunii de vară au derulat
celelalte două săptămâni, pe bază de convenţii de practică, locaţiile principale fiind:
Garda Nationala de Mediu Dolj, S.C. Prosper Dinamic Instal SRL, S.C. Lactag S.A.,
Cârcea, Administraţia Bazinală de Apă Jiu, Compania de Apă Olt, Compania de Apa
Oltenia, Parcul Fotovoltaic Leu, CET 2 Craiova, REMAT Craiova, Barajul Işalniţa,
Staţia de Epurare Făcăi, Depozitul Ecologic Mofleni, Ocolul Silvic Dăbuleni, S.C.
Cerealcom Dolj.
V. Specializarea BIOLOGIE
Este singura specializare din cadrul facultăţii care are prevăzută practica doar
în anul II, tot 3 săptămâni, având în vedere faptul că durata studiilor de licenţă în
acest domeniu este de 3 ani. În anul universitar 2014 – 2015, în perioada 29 iunie – 5
iulie studenții au luat cunoştiinţă cu metodologia de lucru în vederea desfăşurării
practicii biologice de laborator şi teren şi au făcut practică în Grădina botanică Al.
Buia din Craiova şi în Parcurile din municipiul Craiova. În perioada 6 – 10 iulie
practica s-a desfășurat la Grădina Botanică Rânca-Parâng, iar în perioada 13 – 17
iulie la Complexul de lacuri Geormane, Pădurea Bucovăț și Leamna, Sărătutile de la
Gighera și Seaca de Câmp.
În cadrul Facultăţii de Horticultură practica asigură studenţilor dobândirea de
cunoştinţe, aptitudini şi competenţe complementare celor dobândite prin activităţile
didactice de curs şi laborator, ceea ce permite absolvenţilor de studii de licenţă un
nivel de pregătire profesională care să le faciliteze inserţia pe piaţa muncii. Totuşi,
instruirea practică a studenţilor ridică o serie de probleme întâmpină o serie de
dificultăţi generate, în primul rând, de insuficienţa bazei proprii de instruire în unităţi
ale Universităţii, care să asigure instruirea practică pentru toate specializările.
Practica la parteneri din socio-economic completează instruirea practică a studenţilor
în condiţii de producţie dar nu pentru toate aspectele de ordin tehnologic ce sunt de
însuşit pentru buna pregătire a studenţilor. În plus, este restricţionată de aspecte de
ordin administrativ, de suprapunerea calendarelor unor activităţi didactice obligatorii
cu lucrări de bază la culturile horticole etc. De aceea, este deosebit de important ca în
viitor să se găsească soluţii pentru organizarea practicii la unităţi care dispun de o
bază materială şi aplică tehnologii de vârf, pe cât posibil, situate în locaţii accesibile.
Tot în cadrul activității de pr actică și în contextul preocupărilor constante de
consolidare a legăturilor cu mediul socio-economic, se înscrie și participarea
Facultății de Agricultură și Horticultură în proiectul POSDRU/160/2.1/S/133020
„CREŞTEREA CAPACITĂŢII DE INTEGRARE PE PIAŢA MUNCII A
STUDENŢILOR ŞI ABSOLVENŢILOR PRIN CONSILIERE ŞI PLASAMENTE
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PRACTICE”, în baza căruia un număr de 40 studenți de la programul de licență și
programele de master din Domeniul Horticultură, un număr de 40 studenți de la
programul de licență și programu l de master din Domeniul Ingineria Mediului și un
număr de 16 studenți de la licența și masterul din Domeniul Ingineria Produselor
Alimentare au beneficiat de consiliere și vizite de lucru la agenți economici, sub
coordonarea a trei cadre didactice: prof. dr. Elena GAVRILESCU, șef lucr. dr.
Nicolae LASCU și șef lucr. dr. Felicia STOICA.
V. BAZA MATERIALĂ
În ultimul an, conducerea Facultății de Horticultură a depus eforturi
considerabile pentru îmbunătățirea situației bazei materiale necesare susținerii
activității didactice și de cercetare. Situația de la care s-a pornit este deosebit de
precară. În clădirea centrală a Universităţii, unde Facultatea de Horticultură
funcţionează încă de la înfiinţarea ei, în anul 1962, nu mai are nicio sală de curs. De-a
lungul anilor, rând pe rând, sălile de curs ale facultăţii noastre au fost date spre
folosinţă altor facultăţi iar ultima sală rămasă pentru noi, C 242, este închisă de peste
5 ani, pentru consolidarea clădirii şi renovare şi nu a mai fost deschisă nici până
acum. Activităţile didactice ale Facultăţii de Horticultură se desfăşoară în 4 clădiri,
aflate în zone diferite ale oraşului: Clădirea centrală, Agronomie, Chimie şi
Electrotehnică. Pentru studenţii de la unele specializări, în special în anii I şi II, acest
lucru crează mari probleme de deplasare şi reprezintă unul dintre principalele lor
motive de nemulţumire, după cum declară chiar studenţii chestionaţi asupra acestui
subiect. În plus, sala C 243, care a fost dintotdeauna a Facultăţii de Horticultură, care
funcţiona, din anul 2000, ca sală de consiliu, birou prodecani, birou şcoală doctorală
şi arhivă, în anul 2012 ne-a fost luată fără nicio explicaţie şi niciun document şi dată
spre folosinţă altei structuri. În acest timp, arhiva Facultăţii de Horticultură este
păstrată în spaţii inadecvate şi lipsă de securitate, contrar normelor legale, foarte
stricte sub acest aspect.
Nu doar sălile de curs şi de laborator reprezintă o problemă, ci şi câmpurile
didactice, în special după retrocedarea terenurilor Staţiunii Didactice Experimentale
Banu Mărăcine, ceea ce a condus la distrugerea unor colecţii unice în ţară de specii şi
soiuri de viţă de vie şi pomi fructiferi.
În ultimul an, conducerea Facultății de Horticultură a acționat, în această
direcție, pentru rezolvarea următoarelor probleme:
- Efectuarea de lucrări de igienizare și reparații în laboratoarele de specialitate. Au
fost întocmite documentele, s-au cumpărat materialele și au fost efectuate lucrările în
laboratoarele de Legumicultură și Mi crobiologie, au fost întocmite documentele, s-au
cumpărat materialele și urmează a se începe lucrările în Laboratorul de Tehnologia
Păstrării Produselor Horticole. Din păcate, ritmul foarte lent în care lucrează echipele
de muncitori de la Uiversitate n-a permis efectuarea de lucrări și în alte laboratoare
prinse în plan (Pomicultură și Viticultură).
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- Recuperarea sălii C 243. Sala a fost eliberată de către cei care au ocupat-o timp de
peste 3 ani, am întocmit referatul pentru reparații, s -au făcut măsurătorile, s-a
întocmit necesarul de materiale, referatul de oportunitate și neces itate a fost înaintat
Direcției General e Administrative a Universității pentru aprobare, cumpărarea de
materiale și efectuarea lucrărilor de reparații și modernizare.
- Cumpărarea de aparatură. Biroul Cosiliului Facultății a aprobat achiziționarea a 37
calculatoare (30 pentru cadrele didactice și 7 pentru laboratorul de Informatică), 5
videoproiectoare, 5 laptopuri, 6 imprimante. Referatul de necesitate și oportunitate se
află la înaintat Direcția Generală Administrativă.
- Depunerea de proiecte pe fonduri europene pentru investiții în plantații și
infrastructură.
- Am indentificat un teren rămas în administrarea Universității după
retrocedări, am realizat un proiect pentru înființarea unei plantații de viță de vie, în
suprafață de 10 ha, la Banu Mărăcine, prin programul de reconversie și restructurare a
sectorului viticol.
- Am depus, în parteneriat cu Institutul de Viticultură și Oenologie din Pleven
(Bulgaria) și Fundația Per petuum Mobile (Bulgaria) proiectul Scent of wine –
improving the tourism image of the lower Danube, through creation of new
tourism services in the cross border region, prin programul transfrontalier de
colaborare România-Bulgaria 2014-2020, în valoare de 3 milioane euro (partea
Universității din Craiova), vizând crearea unui mare complex de cultura și civilizația
vinului, la Banu Mărăcine. Proiectul a fost depus pe Axa 2, obiectivul prioritar 2.1
- Am depus, împreună cu aceiași parteneri, prin același program, un nou
proiect: Wine in the future - increasing cooperation capacity and the efficiency
of public institutions in the region of Lower Danube, axa prioriatră 5.1, în valoare
de 700 000 euro (partea Universității din Craiova).
- Modificarea legislației privind Ghidul solicitantului, pentru accesarea de fonduri
europene prin Programul Național de Agricultură și Dezvoltare Rurală 2014 – 2020.
Pe actualele reglementări, Universitatea din Craiova și stațiunile din subordinea ei nu
îndeplinesc condițiile pentru a fi beneficari eligibili, deoarece stațiunile nu au
personalitate juridică, iar universitățile nu sunt eligibile. În urma corespondenței
purtate cu responsabili din Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Durabile, am obținut
includerea în Hotărârea de Guvern de modificare a HG 226/2015 a formulării
"persoane juridice de drept public, respectiv institute, staţiuni, unităţi de cercetaredezvoltare şi didactice din domeniul agricol, inclusiv universităţi având în
subordine stațiuni de cercetare-dezvoltare si didactice din domeniul agricol,
definite potrivit legislaţiei naţionale în vigoare privind organizarea şi funcţionarea
acestora." Aceeastă formulare se va regăsi în Ghidurile pentru toate măsurile care ne
interesează.
- Demararea pregătirilor pentru înființarea câmpurilor și colecțiilor didactice viticole
și pomicole. În acest sens, am obținut aprobarea Consiliului de Administrație al
Universității pentru expertizarea clădirilor fostei ferme zootehnice de la Cârcea, în
vederea demolării lor și înființării, pe terenul eliberat, a câmpurilor și colecțiilor
didactice. În cazul în care nu se vor obține aprobările de la minister pentru demolarea
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clădirilor, câmpurile și colecțiile didactice se vor putea înființa pe terenul, în
suprafață de 5 ha, de la Plaiul Vulcănești.
- Pregătirea unui proiect de înființare, împreună cu Facultatea de Agronomie, a unei
infrastructuri didactice și de cercetare în domeniul Ingineriei Produselor Alimentare.
- Înființarea unei biblioteci pentru Facultatea de Horticultură și Facultatea de
Agronomie, în locul celei actuale, din Căminul 4, care nu mai corespunde normelor
actuale.

DECAN,
Conf. univ. dr. ing. Constantin BĂDUCĂ CÎMPEANU
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