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Nr 
crt. 

TEMA COORDONATOR 

1. Identificarea şi caracterizarea unor cultivare locale la speciile pomicole din zona de sud a 
României. 

Prof.univ.dr.hab. Cosmulescu Sina 

2. Studiul înmulţirii vegetative prin diferite metode a unor genotipuri valoroase de moșmon 
(Mespilus germanica) 

Prof.univ.dr.hab. Cosmulescu Sina 

3. Aspecte privind înmulţirea in vitro a unor arbuşti fructiferi Prof.univ.dr.hab. Cosmulescu Sina 

4. Aspecte privind dezvoltarea agriculturii in Regiunea S-V Oltenia sub impactul aderării la 
Uniunea Europeana 

Prof.univ.dr. Giugea Nicolae 

5. Cercetări privind identificarea principalilor dăunători ai viței de vie Prof.univ.dr. Mitrea Ion 

6. Aspecte privind mineralizarea azotului in sol Prof.univ.dr. Popa Daniela 

7. Contribuții la îmbunătățirea tehnologiei de obținere a butașilor înrădăcinați la specia prun. Prof.univ.dr. Achim Gheorghe 

8. Evaluarea caracteristicilor biometrice ale unor soiuri de prun în zona Vâlcea. Prof.univ.dr. Botu Mihai 

9. Evaluarea caracteristicilor biometrice ale unor soiuri de măr cu rezistenţă genetică la rapăn în 
zona Vâlcea. 

Prof.univ.dr. Botu Mihai 

10.  Dinamica evoluţiei atacului unor micromicete la unele plante legumicole în spații controlate Prof.univ.dr. Mitrea Rodi 

11. Studiul potențialului bioproductiv și calitativ al unor hibrizi de tomate cultivați în solar (Banu 
Mărăcine). 

Conf.univ.dr. Dinu Maria 

12. Studiul potențialului productiv al unor cultivare de ardei iute, cultivat în câmp neprotejat. Conf.univ.dr. Dinu Maria 

13. Caracteristicile fizico-chimice ale radacinilor de morcovi la maturitatea de recoltare și 
posibilități de valorificare a acestora 

Conf.univ.dr. Ionică Mira 

14. Evaluarea potențialului bioproductiv și calitativ la unele soiuri de struguri pentru masă, 
cultivate în arealul viticol (diverse areale viticole din România). 

Conf.univ.dr. Cichi Daniela 



15. Evaluarea potențialului bioproductiv și calitativ launele soiuri de struguri pentru vin, cultivate 
în arealul viticol ............. (diverse areale viticole din România). 

Conf.univ. dr.Cichi Daniela 

16. Studiul variabilității ampelografice la unele soiuri de viță de vie cultivate în România. Conf.univ.dr. Cichi Daniela 

17. Cercetări privind comportarea în cultură a speciei Catharanthus roseus (L.) G. Don. Conf.univ.dr. Nicu Carmen 

18. Cercetări privind înmulțirea speciei Murraya paniculata (L.) Jack. Conf.univ.dr. Nicu Carmen 

19. Utilizarea unor fertilizanți în cultura de ………în solar. Conf.univ.dr. Dodocioiu Ana Maria 

20. Influența fertilizării organice asupra calității fructelor de …… Conf.univ.dr. Dodocioiu Ana Maria 

21. Comportarea unor soiuri de viță de vie pentru  vinuri albe de calitate in plantația tânără Conf.univ.dr. Costea Dorin 

22. Comportarea unor soiuri de viță de vie pentru  vinuri albe de calitate in plantația tânără Conf.univ.dr. Costea Dorin 

23. Baze de date pentru colectarea informatiilor si gestionarea lor in domeniul horticol Conf.univ.dr. Rosca Doina 

24. Studii privind comportamentul termic al cojilor de nuca. Conf.univ.dr. Rotaru Andrei 

25. Cercetări privind potențialul tehnologic al soiurilor cultivate în arealul viticol Banu Mărăcine Conf.univ.dr. Băducă Constantin 

26. Posibilitati de evaluare climatica a arealelor in vederea infiintarii de ecosisteme viticole Conf.univ.dr. Mărăcineanu Liviu  

27. Contribuţii la cunoaşterea diversităţii plantelor din zona …………… Sef lucrări Răduțoiu Daniel 

28. Studiul plantelor vasculare din culturile de legume din zona ……………… Sef lucrări Răduțoiu Daniel 

29. Ecuaţia neliniară a căldurii aplicată la sisteme celulare Sef  lucrări dr. Cimpoiașu Rodica 

30. Comportarea în cultură a unor soiuri de Dipladenia Sef.lucr.dr. Manda Manuela 

31. Producerea containerizată a  unor soiuri de Chrysanthemum  în spaţii protejate Sef.lucr.dr. Manda Manuela 

32. Suculentele  în arta florala Sef.lucr.dr. Manda Manuela 

33. Studiul privind comportarea unor soiuri şi populaţii locale de fasolea de grădină cu creştere 
determinată în condiţiile pedoclimatice din zona centrală a Olteniei. 

Sef.lucr.dr. Lascu Nicolae 

34. Studiul privind comportarea unor soiuri de tomate de vară-toamnă în condiţiile pedoclimatice 
din zona centrală a Olteniei. 

Sef.lucr.dr. Lascu Nicolae 

35. Impactul sistemelor tehnologice aplicate de fermieri asupra propietatilor unor tipuri de sol Sef  lucrari Grecu Florentina 

36. Influenţa factorilor de mediu asupra proceselor fiziologice la Vitis vinifera L. Lector univ.dr. Nicolae Ion 
      * Notă: se acceptă propuneri de teme suplimentare din partea studenţilor 
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