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1.
1.1.

ACTIVITATEA DIDACTICĂ
Programe de studii la Facultatea de Horticultură

Facultatea de Horticultură a Universităţii din Craiova asigură pregătirea academică
a specialiştilor de înaltă calificare în domeniile: Horticultură, Ingineria Produselor
Alimentare, Biologie, Ingineria Mediului pe toate cele trei cicluri (licenţă, master, doctorat),
forma de învăţământ cu frecvenţă. În prezent, la nivelul Facultății de Horticultură
funcționează 5 programe de licență și 5 programe de master. Situația programelor de studii
care funcționează la Facultatea de Horticultură din Craiova începând cu anul universitar
2016/2017 este prezentată sintetic în Tabelele 1 și 2.
Licenţă
Tabelul 1. Programele de studiu (specializările) care funcționează la învățământul de licență
Domeniul
Specializarea
Forma Durata Număr
Situația
Locuri
înv.
(ani)
credite acreditării*
aprobate
ARACIS
Horticultură
Horticultură
IF
4
240
A
2014
60
Peisagistică
IF
4
240
A
2016
40
Ingineria
Tehnologia
IF
4
240
A
2015
60
produselor
prelucrării
alimentare
produselor agricole
Biologie
Biologie
IF
3
180
A
2015
60
Ingineria
Ingineria și
IF
4
240
A
2016
60
mediului
protecția mediului
în agricultură
*
A= ACREDITAT
Master
Tabelul 2. Programele de studiu (specializările) care funcționează la învățământul de master
Domeniul
Specializarea
Durata Forma Număr
Anul
Locuri
(ani)
înv.
credite acreditării aprobate
Horticultură
Management și
2
IF
20
2011
50
consultanță în
horticultură și
dezvoltare durabilă
Expertizare viti2
IF
20
2014
50
vinicolă
Biologie
Biodiversitatea și
2
IF
20
2010
50
conservarea
ecosistemelor
Ingineria
Managementul
2
IF
20
2014
50
mediului
ecologic al resurselor
naturale
Ingineria
Siguranța alimentelor
2
IF
20
2014
50
produselor
și protecția
alimentare
consumatorului
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Evaluarea dosarelor de acreditare, 2016/2017
Specializări evaluate şi avizul ARACIS:
Peisagistică - ACREDITARE
– Responsabil Prof. dr. Sina COSMULESCU
Ingineria și protecția mediului în agricultură - MENŢINEREA ACREDITĂRII
– Responsabil Prof. dr. Daniela POPA
Management și consultanță în horticultură și dezvoltare durabilă – DOSAR DEPUS
– Responsabil Prof. dr. Ion MITREA
În urma vizitelor de evaluare, pentru consolidarea unei atitudini de responsabilitate
cu privire la calitatea programelor de studii furnizate au fost transmise colegilor toate
observaţiile şi recomandările primite din partea membrilor comisiilor ARACIS – conform
Managementului procesului educaţional din Codul de asigurare a calităţii al UCv – care
prevede Feedback-ul corectiv intern şi Revizuirea, la nivelul Titularului de curs. Toate acestea
vor genera modificări şi îmbunătăţiri ale Planurilor de învăţământ şi ale Fişelor disciplinelor.
Calitatea şi atractivitatea programelor de studiu din oferta educaţională a Facultăţii de
Horticultură reiese şi din rezultatele înregistrate la Admitere 2016.
Doctorat
Activitatea Şcolii Doctorale de Ingineria Resurselor Vegetale și Animale se
desfășoară pe baza Codului studiilor universitare de doctorat aprobat prin H.G. 681/2011 și a
Regulamentului instituțional de organizare și funcționare a programelor de studii universitare
de doctorat al IOSUD – Universitatea din Craiova, actualizat, la data de 24 noiembrie 2016.
În prezent, în Şcoala Doctorală sunt cuprinse 2 domenii de doctorat: Horticultură, Agronomie.
1.2. Situaţia numărului de studenţi la Facultatea de Horticultură
în anul univ. 2016/2017
Numărul de studenţi la învăţământul de licenţă și master
Facultatea de Horticultură școlarizează, în anul universitar 2016/2017, un număr de 560 de
studenți la programele de licență. În anul univ. 2016/2017 la Facultatea de Horticultură au fost
înmatriculaţi 165 studenţi la învăţământul de licenţă. Din totalul studenţilor înmatriculaţi la
învăţământul de licenţă/IF, 156 sunt pe locuri bugetate (94,5%), iar 9 în regim cu taxă (5,4%).
La învăţământul de tip master sunt înmatriculaţi 204 studenţi, dintre care 153 ocupă locuri
bugetate, iar 50 locuri cu taxă.
Numărul de studenţi la învăţământul de tip doctorat
În Universitatea din Craiova, ca instituţie organizatoare de doctorat (IOSUD-UCv),
pregătirea prin doctorat se desfăşoară în condiţiile stabilite de lege, pe baza regulamentelor
proprii
şi
a
domeniilor/specializărilor
publicate
la
pagina
de
internet
http://mecanica.ucv.ro/ScoalaDoctorala/. În anul universitar 2016/2017, un număr de 34 de
doctranzi urmează cursurile Școlii doctorale Ingineria Resurselor Vegetale și Animale.
Școala doctorală de Ingineria Resurselor Vegetale și Animale desfășoară programele
de studii universitare de doctorat ştiinţific, care au ca finalitate producerea de cunoaştere
ştiinţifică originală, relevantă internaţional, pe baza unor metode ştiinţifice, organizat numai
la forma de învăţământ cu frecvenţă.
Pentru realizarea obiectivelor de cercetare, programele de studii universitare de
doctorat au ca scop formarea competenţelor specifice şi a competenţelor transversale definite
conform H.G. nr.681 din 2011 şi cuprind: programul de studii avansate şi programul de
2

cercetare ştiinţifică. Programele de studii universitare de doctorat se desfăşoară numai la
forma de învăţământ cu frecvenţă. În prezent, programele se studii universitare de doctorat se
organizează și funcționează în baza Art. 3 din Ordinul M.E.N.C.S. 5382/2016.
1.3. Managementul calității
În conformitate cu Codul de asigurare a calităţii al UCv, cadrele didactice din cele 2
Departamente ale Facultății de Horticultură au parcurs procesul de evaluare internă anuală, pe
baza metodologiilor şi procedurilor specifice, etapele activităţii de evaluare incluzând:
- autoevaluare (Fişa autoevaluare cadru didactic);
- evaluarea de către studenţi (Fişa evaluarea interacţiunii student – cadru didactic);
este realizată prin completarea de către studenţi a formularului aprobat în Consiliul
facultăţii şi procesarea acesteia de către directorul de departament/decan, cu
respectarea prevederilor de confidenţialitate;
- evaluare colegială (Fişa evaluare interacţiune cadru didactic – membrii
departamentului); este realizată prin completarea de către colegi a formularului aprobat
în Consiliul facultăţii şi procesarea acesteia de către directorul de departament/decan,
cu respectarea prevederilor de confidenţialitate;
- evaluare ierarhică (Fişa de evaluare a cadrelor didactice de către directorul de
departament); este realizată de către directorul de departament.
Rezultatele evaluării sunt comunicate cadrului didactic interesat. Pe baza acestor
evaluări se vor elabora analize/rapoarte ce vor fi dezbătute în Consiliul
departamentului/facultăţii. Personalul auxiliar este evaluat pe baza Fişei individuale de
evaluare a personalului auxiliar. Apreciem că rezultatul acestei activități de evaluare internă
contribuie la consolidarea unei atitudini de responsabilitate în cadrul Facultății de Horticultură
cu privire la calitatea resursei umane si a programelor de studii furnizate.
Școala Doctorală de Ingineria Resurselor Vegetale și Animale este condusă de
Consiliul școlii doctorale, care funcţionează în baza prevederilor H.G. nr. 681/2011 şi a
regulamentului instituţional de organizare şi desfăşurare a programelor de studii universitare
de doctorat, ales în luna ianuarie 2016. Conform regulamentului de organizare și funcționare a
programelor de studii universitare de doctorat al IOSUD din Universitatea din Craiova și al
regulamentului propriu, Școala Doctorală de Ingineria Resurselor Vegetale și Animale este
condusă de un director al școlii doctorale și de consiliul școlii doctorale:
Directorul școlii doctorale: Prof.univ.dr. Ion MITREA
Membrii Consiliului Școlii Doctorale:
Prof.univ.dr. Sina COSMULESCU – Universitatea din Craiova;
Prof.univ.dr. Daniela POPA - Universitatea din Craiova;
Prof.univ.dr. Gheorghe GLĂMAN - Membru titular ASAS - Președinte Secția de
Horticultură;
Prof.univ.dr. Liviu DEJEU - Membru titular ASAS.
Student doctorand: - Bîrsanu (Ionescu) Mariana - doctorand cu bursă.
Secretar: Carmen Constantin
Din consiliul şcolii doctorale fac parte conducători de doctorat din cadrul şcolii
doctorale în proporţie de maximum 50% (3 cadre didactice conducătoare de doctorat),
studenţi-doctoranzi în proporţie de minim 20%, (un student doctorand ales de către studenții
doctoranzi), restul (2) fiind completat cu membrii din afara şcolii doctorale aleşi dintre
personalităţi ştiinţifice a căror activitate ştiinţifică are o recunoaştere internaţională
semnificativă.
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În această perioadă Consiliul școlii doctorale a elaboratat Regulamentul Şcolii
doctorale care a fost aprobat de conducătorii de doctorat, fiind în conformitate cu
regulamentul instituţional de organizare şi desfăşurare a programelor de studii universitare de
doctorat al CSUD. al Universității din Craiova.
Şcoala doctorală oferă informaţii corecte şi complete privind programele de studii
universitare de doctorat candidaţilor la aceste programe, comunităţii universitare şi altor
persoane fizice sau juridice interesate, informațiile fiind publice pe pagina web a universității
cȃt
şi
a
facultății:
http://mecanica.ucv.ro/ScoalaDoctorala;
http://horticultura.ucv.ro/horticultura/doctorat
IOSUD Craiova garanteză transparenţa organizării şi desfăşurării programelor de
studii universitare de doctorat la nivelul tuturor şcolilor doctorale proprii privind organizarea
(CSUD, şcoli doctorale, conducători de doctorat), informații privind admiterea, reglementări
etc., prin sit-ul: http://mecanica.ucv.ro/ScoalaDoctorala.
Atât pe pagina web a universității cȃt şi a facultății, Şcoala Doctorală, cu sprijinul
logistic al IOSUD, asigură publicarea pe internet a tuturor informaţiilor necesare privind
programele de studii universitare de doctorat, vizându-se cu precădere: Regulamentul
instituţional de organizare şi desfăşurare a programelor de studii universitare de doctorat,
Regulamentul şcolii doctorale; informaţii privind locurile scoase la concurs pentru studenţidoctoranzi; informaţii privind modul de organizare şi desfăşurare a programelor doctorale,
informaţii privind conţinutul programelor de studii universitare de doctorat; modelul
contractului-cadru de studii doctorale.
Informaţii privind rezultatele şi performanţele profesionale ale conducătorilor de
doctorat sunt prezentate pe pagina web a facultăţii.
Pe site-ul universităţii sunt postate rezumatele tezelor de doctorat ce urmează să fie
susţinute public, comisiile, precum şi data, ora şi locaţia aferente susţinerilor publice, cu cel
puţin
20
zile
înaintea
susţinerii
acestora.
http://mecanica.ucv.ro/ScoalaDoctorala/Teze/teze_programate.php.
Finanțarea studiilor universitare de doctorat se realizează din fonduri bugetare în
funcție de numărul de locuri repartizate la buget (granturi doctorale) sau din taxele
doctoranzilor, în situația locurilor nebugetate.
2.

ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ ŞI PUBLICISTICĂ
2.1.

Reorganizarea centrelor de cercetare

În anul 2016 au fost reorganizate cele patru centre de cercetare existente la nivelul
Facultății de Horticultură, după cum urmează:
1. BAZA DE CERCETARE CU UTILIZATORI MULTIPLI – BAZA DE CERCETARE
PENTRU MONITORIZAREA INDICATORILOR ECOLOGICI ŞI BIOECONOMICI
AI UNOR SPECII HORTICOLE LA NIVEL ZONAL (BCUM) – Director centru
Conf.univ.dr. Cichi Daniela.
2. CONSERVAREA ȘI VALORIFICAREA RESURSELOR ECOLOGICE (CVRE) –
Director centru Lect. univ. dr. Ștefănescu Dragoș Mihail.
3. BIOLOGIE DE FRONTIERA SI ASTROBIOLOGIE (BFASTRO) – Director centru
Prof.univ.dr. Cimpoiasu Vily Marius.
4. CENTRUL DE CERCETARE PENTRU CALITATEA ŞI SIGURANŢA ALIMENTELOR
(CASIALIM) – Director centru Prof.univ.dr. Nour Violeta.
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2.2. Rezultatele cercetării
În cadrul facultății au fost derulate două proiecte internaționale (pogramul LIFE,
programul bilateral România-China) și trei proiecte naționale (Bridge Grant, FDI, STAR).
Valorificarea superioară a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice - 2016
Denumire criteriu
Realizat
Iniţiativa în atragerea de fonduri de cercetare, prin proiecte depuse în competiţii
5
naţionale
Proiecte câştigate în competiţii naţionale în calitate de coordonator
2
Proiecte câştigate în competiţii internaţionale în calitate de partener şi coordonator
2
Contracte obţinute/derulate prin competiţii naţionale
3
Contracte obţinute/derulate prin competiţii internaţionale
2
Articole, proceedings paper, review publicate în reviste cotate ISI
6
Lucrări ştiinţifice publicate în reviste străine din fluxul principal de publicaţii
66
indexate BDI
Lucrări ştiinţifice publicate în volumele conferinţelor internaţionale cotate ISI
12
proceedings
Lucrări ştiinţifice prezentate la manifestări științifice
14
Cărţi publicate în edituri naţionale, recunoscute CNCSIS
7
Premii naționale/internaționale
4
Premierea rezultatelor deosebite obținute în cercetare
În anul 2016 patru cadre didactice ale facultății au obținut premii la nivel național sau
internațional, după cum urmează:
Premiul obţinut
Nume, prenume
Organismul care a acordat
cadru didactic
premiul
căruia i-a fost
acordat
Premiul OIV/2016, categoria 9 - Giugea Nicolae
Organizaţia Internaţională a
Monografii, pentru cartea Oltenia, Popa Aurel
Viei şi Vinului
mica Românie viticolă, Ed. Aius,
Craiova, 2015, autori Popa A, Giugea
N, Genoiu G.
Premiu
CNCS
PN-III-P1-1.1- Nour Violeta
CNCS Program PNCDI III,
PRECISI-2016 - 11765
Cosmulescu Sina
Subprogram 1.1. Resurse
Botu Mihai
umane, Premierea rezultatelor
cercetării - articole
2.3. Actualizarea Regulamentului SACS
În anul 2016 a fost actualizat și postat pe site-ul facultății Regulamentul și normele de
utilizare ale fondului SACS http://horticultura.ucv.ro/horticultura/cercetare. Fondul SACS a
fost folosit pentru plata taxei de publicare a două lucrări ISI (Dinu Maria, Mitrea Rodi) dar și
pentru premierea a opt cadre didactice care au coordonat studenți ce au obținut premii la
concursuri studențesti (Agronomiada, Costa). Premiile au fost folosite de cadrele didactice
pentru achiziția de obiecte de inventar și consumabile destinate activității în laborator (sume
provenite din premierea cercetării 2015).
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2.4. Participarea la competiții pentru proiecte de cercetare
Ca urmare a diseminării periodice privind oportunitățile de participare la competiții
naționale și internaționale, în anul 2016 au fost depuse de cadrele didactice titulare ale
facultății noastre două propuneri de proiecte în cadrul competiției Transfer de cunoaștere la
agentul economic (Bridge Grant), trei propuneri de proiecte în cadrul competiției Proiect
experimental demonstrativ (P2.1 - Competitivitate prin cercetare, dezvoltare și inovare), două
propuneri de proiect în cadrul competiției Proiecte de cercetare exploratorie (P4 - Cercetare
fundamentală și de frontieră) şi şase propuneri Cecuri de Inovare – competiţia I/2017.
În vederea apropierii mediului academic de mediul socio-economic și intensificării
colaborării în sfera inovării, în cadrul evenimentului “Oltenia – pol de concepție și fabricație”
organizat de Camera de Comerț și Industrie Dolj sub patronajul Universităţii din Craiova în
zilele de 25-26 noiembrie 2016 și adresat agenților economici din regiunea de dezvoltare S-V
Oltenia, facultatea noastră a organizat workshop-ul "Modele de dezvoltare sustenabilă prin
agricultură, horticultură și procesarea alimentelor". Acest eveniment a urmărit promovarea
produselor agenților economici, a brandurilor, a bunelor practici de marketing, precum și a
colaborărilor de tip “win-win” între agenții economici sau între aceștia și mediul academic și
identificarea oportunităților de participare la competițiile de proiecte în cadrul programului P2
– Creșterea competitivității economiei românești prin cercetare, dezvoltare și inovare.
3. BAZA MATERIALĂ
3.1. Extinderea și modernizarea spațiilor de învățământ: săli de curs și laboratoare
Pentru o gestionare eficientă a bazei materiale la nivel de departamente și facultate, a
fost efectuată o reevaluare a spațiilor și dotărilor existente și a necesarului la nivelul fiecărui
departament. Drept urmare s-a decis să se demareze, din fondurile facultăţii, lucrările de
igienizare a unui număr de 9 Săli de curs şi laboratoare. În acest moment sunt igienizate şi
reabilitate laboratoarele de Microbiologie, Legumicultură, Pomicultură, Tehnologia
prelucrării produselor agricole, două săli de curs (BB317 și BB313) și două laboratoare
(BB209 și BB310). Sunt în curs de renovare alte două laboratoare (BB314 și BB311). Au fost
făcute nenumărate demersuri şi solicitări din partea conducerii facultăţii pentru a obţine
alocarea unei Săli de curs în clădirea centrală a universităţii, sala 242 fiind dezafectata şi in
acest moment. Promisiunile se menţin în continuare. Au fost renovate spaţiile decanat /
secretariat din sponsorizări.
3.2. Dezvoltarea infrastructurii Facultății de Horticultură
În vederea dezvoltării și îmbunătățirii infrastructurii pentru activitățile didactice a
fost întocmit la nivel de facultate Referatul de Necesitate pentru activitățile curente din anul
universitar 2016/2017. Pentru activitatea de cercetare și de practică a studenților la SCDP
Vâlcea, a fost derulat Proiectul 0023/2016: Asigurarea funcţionării în bune condiţii a
activităţilor didactice şi de cercetare în domeniul horticulturii la Universitatea din Craiova SCDP Vâlcea, proiect finanţat din Fondul de dezvoltarea instituţională (FDI 2016) destinat
universităţilor de stat, în valoare de 320000 lei. Proiectul a permis repararea şi dezvoltarea
spaţiilor alocate activităţii didactice, achiziţia de mobilier şi consumabile pentru camerele
destinate studenţilor; reparații la acoperişul clădirii; modernizarea spațiilor pentru producerea
materialului săditor pomicol (din categorii biologice superioare) şi al plantelor pentru
biomasă.
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4. RESURSA UMANĂ ŞI STUDENŢII
4.1. Resursa umană
Structura posturilor didactice ocupate şi vacante, cadrele didactice şi personalul
facultăţii
Date privind numărul posturilor didactice pe facultate şi structura acestora, conform statelor
de funcţii din data de 1 octombrie 2016, pentru anul universitar 2016/2017, sunt prezentate în
tabelele următoare.
Numărul de posturi didactice pe facultate, conform statelor de funcţii, în anul universitar
2016/2017
Departamentul
Total, din care:
Drd. Cu frecv.
total ocupat
vacant
Horticultură şi Ştiinţa Alimentului (D29)
40
28
12
3
Biologie şi Ingineria Mediului (D30)
27
21
6
0
Total
67
49
18
3
Structura posturilor didactice pe facultate, conform statelor de funcţii, în anul universitar
2016/2017
Dep
Profesor
Conferenţiar
Şef
Asistent
Personal
lucrări/Lector
auxiliar
D29
D30
Total

total

ocupat

vacant

total

ocupat

vacant

total

ocupat

vacant

total

ocupat

vacant

8
4
12

8
4
12

0
0
0

13
2
15

12
1
13

1
1
2

19
19
38

8
16
24

11
3
14

0
0
0

0
0
0

0
1
1

11
9
20

Școala doctorală de Ingineria Resurselor Vegetale și Animale, organizată în cadrul
Facultății de Horticultură, respectă prevederile Art. 12 (2) din H.G. 681/2011, fiind constituită
din 12 conducători de doctorat, din care 9 conducători de doctorat în Domeniul Horticultură,
1 conducător de doctorat în Domeniul Agronomie și 2 conducători de doctorat asociaţi în
Domeniul Biologie (neacreditat).
Conducătorii de doctorat, domeniile şi specializările existente la Facultatea de Horticultură
Conducător doctorat

Specializare
Pomicultură

Prof.univ.dr.ing. Aurelian Adrian BACIU

Genetică, Ameliorarea Plantelor

Prof.univ.dr.ing. Ion BOTU

Ameliorarea Plantelor Horticole,
Conservarea Biodiversităţii

Prof.univ.dr.ing. Mihai BOTU

Pomicultură

Prof.univ.dr.ing. Sina COSMULESCU

Medicină Veterinară

Prof.univ.dr.ing. Constantin GĂVAN

Viticultură – Oenologie

Prof.univ.dr.ing. Nicolae GIUGEA

Protecţia Plantelor - Entomologie

Prof.univ.dr.ing. Ion MITREA
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Protecţia Plantelor - Fitopatologie

Prof.univ.dr.ing. Rodi MITREA

Microbiologie

Prof.univ.dr.ing. Daniela POPA
Prof.univ.dr.ing. Constantin COTIGĂ

Plante Furajere
Biologie - neacreditat

Prof.univ.dr.ing. Romulus SCOREI

Biologie- neacreditat

Prof.univ.dr. Vily CIMPOIAȘU

4.2.

Studenții

Activitatea desfășurată la nivelul cercurilor științifice studențești în cadrul facultății
s-a materializat cu ocazia Sesiunii Științifice Studențești organizată în data de 3 iunie 2016.
Sesiunea s-a desfășurat pe două secțiuni (I - Horticultură și Știința alimentelor; II – Biologie
și ingineria mediului) și s-a bucurat de participarea a 24 de studenţi ai facultății (23 de lucrări
prezentate). Au fost acordate câte un premiu I, II, III și o mențiune pentru fiecare secțiune.
În anul 2016, facultatea nostră, împreună cu Facultatea de Agronomie, a fost gazda
celei de-a XXVIII-a ediții a concursului științific studențesc AGRONOMIADA, cea mai
amplă competiție națională a studenților din cadrul universităților agricole din țară. Concursul
a fost organizat în perioada 12-15 mai 2016 de Facultățile de Agronomie și Horticultură și s-a
bucurat de participarea a peste 350 de studenți de la universitățile de științe agricole din
București, Cluj, Timișoara, Iași și Universitatea din Craiova.
O echipă formată din studenți ai facultății de Horticultură (Corbu Alexandru Radu și
Rada Roxana Gabriela) și ai Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor din Craiova
(Geantă Marinela Andreea și Hurgoi Elena Alexandra) coordonați de prof.univ. dr. Violeta
Nour, conf.univ. dr. Felicia Tuțulescu și lect.univ.dr. Puiu Silvia au participat la competiția
națională ECOTROPHELIA România care s-a desfășurat la Sibiu, în perioada 26-28 iunie
2016. Această competiție se adresează tuturor studenților din universitățile în care există
facultăți cu programe de studii din domeniul igineriei produselor alimentare și
biotehnologiilor pentru industriile alimentare din țara noastră.
De asemenea, o echipă de studenți de la specializarea Tehnologia Prelucrării
Produselor Agricole a participat la concursul studențesc COSTA organizat la Universitatea
tehnică Cluj Napoca – Centrul Universitar Nord Baia Mare. Echipa Facultății de Horticultură,
Specializarea T.P.P.A din Craiova (Costea Bogdan, Ciocan Cătălin, Florescu Daniel) a
obţinut la ediţia din acest an locul III în clasamentul general al competiţiei, cu un produs nou
Roze Aromat.
În vederea atragerii tinerilor cercetători, la nivelul facultății au fost acordate trei
burse INCESA (Şorop Luiza – licență Horticultură, Ilie Ema Diana – licență Peisagistică,
Popescu Tony - master SAPC) şi 5 burse FoCar (Stoica Dorinel, Socoteanu Andreea-Luiza,
Țărineanu Andrei-Georgel, Munteanu Adelina-Larisa, Șuican Camelia-Mirela) în valoare de
1000 lei. În cadrul evenimentului Forumul Carierei, 12-13 octombrie 2016, au fost organizate
următoarele ateliere ale carierei:
1. Agricultura ecologică - agricultura viitorului (Mișcarea Română pentru Calitate)-Hol
Central Universitate.
2. Peisagistică - știință, artă și profesie (Dumbrafox Rm. Vâlcea, Oltenia Garden,
Floraria Isis Craiova).
3. Tehnologie modernă și calitate la procesatorii din panificație (SC Isis Pan SRL, SC
Helco SRL, Auchan Craiova).
4. Înmulțirea plantelor in vitro - tehnica viitorului, INCESA.
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5. Strugurii și vinul - produse cu mare valoare alimentară și culturală (SC Vie-Vin Vînju
Mare, SC Viti-Pomicola Sâmburești).
De asemenea, un student și un doctorand au fost angajați în cadrul unui proiect
național de cercetare (Bridge Grant – director proiect Prof. univ. dr. Nour Violeta).
Ca urmare a participării la concursuri studenţeşti, menţionăm succesele obţinute pe
plan științific în anul 2016 de studenţii facultății: 4 premii I, 3 premii II, 4 premii III şi 2
menţiuni.
Premiul
obţinut
Premiul I
Premiul I
Premiul I
Premiul I
Premiul II
Premiul II
Premiul II
Premiul III
Mențiune
Mențiune
Mențiune
Premiul III

Nume,
prenume
studenți
Măceșeanu
Daniela
Mihaela
Pleşoianu
Alina
Mădălina
Stamate Diana Maria
Radu Alice
Constantinescu Mircea
Salahoru Cătălina
David Roberta
Barbu Elena Mădălina
Iordache
Mihaela
Ecaterina
Mirea Diana Georgiana
Daja Răzvan
Costea Bogdan, Ciocan
Cătălin,
Florescu
Daniel

Manifestarea științifică
AGRONOMIADA

Organismul care a acordat
premiul
Universitatea din Craiova

AGRONOMIADA

Universitatea din Craiova

AGRONOMIADA
AGRONOMIADA
AGRONOMIADA
AGRONOMIADA
AGRONOMIADA
AGRONOMIADA
AGRONOMIADA

Universitatea din Craiova
Universitatea din Craiova
Universitatea din Craiova
Universitatea din Craiova
Universitatea din Craiova
Universitatea din Craiova
Universitatea din Craiova

AGRONOMIADA
AGRONOMIADA
Concurs
studenţesc
de
tehnologie alimentară COSTA,
Baia Mare

Universitatea din Craiova
Universitatea din Craiova
Universitatea tehnică Cluj
Napoca
–
Centrul
Universitar Nord Baia Mare

În anul 2016 a continuat derularea proiectului POSDRU „Creşterea capacităţii de
integrare pe piaţa muncii a studenţilor şi absolvenţilor prin consiliere şi plasamente practice‟
având ca obiectiv consilierea și orientarea în carieră a studenților și organizarea de stagii de
practică pentru studenți, atât în țară cât și în țări din Uniunea Europeană.
În perioada 28-29 octombrie 2016 Consiliul Şcolii Doctorale de Ingineria Resurselor
Vegetale și Animale a organizat Şcoala de Toamnă "Horticultură performantă". Evenimentul
a avut ca obiectiv să ofere doctoranzilor un cadru de întâlnire și dezbatere precum și
posibilitatea contactului cu specialiști din domeniu. În cadrul Școlii de toamnă s-a organizat o
sesiune de comunicări a doctoranzilor și o excursie de documentare.
Expo Halloween 2016. Facultatea de Horticultură a Universității din Craiova, secțiile
Peisagistică și Horticultură, în colaborare cu Asociația Hortus Craiova 1962 și Asociația
Studenților Facultății de Horticultură, a organizat pe data de 31 octombrie 2016, în Holul
Central al Universității din Craiova, cea de-a IV-a ediție a expoziţiei dedicate sărbătorii
internaționale de Halloween. Evenimentul s-a adresat tuturor celor interesați să admire și să
achiziționeze decorațiuni specifice acestei sărbători (dovleci sculptați, lilieci, fantome,
monștri), dar și decorațiuni specifice toamnei (aranjamente florale). Vizitatorii au avut parte și
de o scenografie specială, din care nu au lipsit personaje și decoruri speciale.
Winterland este un eveniment caritabil, ce a căpătat deja tradiţie pentru Universitatea
din Craiova, respectiv Facultatea de Horticultură. Ajuns la a VI-a ediție, Târgul de Crăciun,
Winterland 2016, a oferit spre vânzare decoraţiuni şi aranjamente naturale cu specific de
sărbătoare, realizate de studenţii Facultăţii de Horticultură, sub atenta supraveghere a
profesorilor lor coordonatori (conf. univ. dr. Nicu Carmen şi lect. univ. dr. Mandă Manuela).
Holul clădirii centrale a Universităţii a găzduit acest eveniment dedicat sărbătorilor de iarnă.
Winterland 2016, s-a deschis joi, 15 decembrie și s-a încheiat marți, 20 decembrie 2016. În
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deschiderea Târgului de Crăciun a avut loc un program artistic susținut de corul studenților de
la Facultatea de Teologie.
Plantăm fapte bune. Studenții Facultății de Horticultură au răspuns din nou PREZENT
la o acțiune de voluntariat în sprijinul comunității, la acțiunea de împădurire la Grecești Dolj, acțiune desfășurată sub deviza „Plantăm fapte bune în România”. 50 de studenţi au
participat pe data de 19 octombrie 2016 la această acțiune, demonstrând că au înţeles atât de
bine spiritul proiectului național „Plantăm fapte bune în România”: să creştem şi să protejăm
păduri în România. Asociaţia “Creștini”, ne-a oferind şansa de a “planta fapte bune” şi de a ne
alătura comunității de plantatori de fapte bune. Proiectul a reunit voluntari din diferite ramuri,
adolescenţi, tineri şi maturi, dovedind încă o dată că în unire stă puterea. Împreună am arătat
că se poate, am demonstrat că ne pasă şi suntem convinşi că faptele bune nu vor rămâne fără
rezultate.
5.

VIZIBILITATEA NAȚIONALĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ
5.1. Organizarea de conferințe naționale și internaționale

În anul 2016, facultatea de Horticultură a organizat următoarele manifestări științifice:
1. Simpozionul Internațional HORTICULTURE, FOOD AND ENVIRONMENT Priorities and perspectives, Universitatea din Craiova, 27 – 28 octombrie 2016
2. Concursului științific național studențesc AGRONOMIADA ediția a XXVIII-a,
Universitatea din Craiova, 12-15 mai 2016
3. Sesiunea Științifică Studențească a Facultății de Horticultură, 3 iunie 2016
4. Școala de Toamnă Horticultură performană organizată de Școala Doctorală Ingineria
Resurselor Vegetale și Animale, Universitatea din Craiova, 28-29 octombrie 2016
Facultatea de Horticultură a organizat în perioada 27 – 28 octombrie 2016,
Simpozionul Internațional HORTICULTURE, FOOD AND ENVIRONMENT - Priorities
and perspectives. Lucrările simpozionului au fost grupate în două secţiuni: Horticultură &
Știința Alimentelor și Biologie & Ingineria Mediului. Evenimentul a reunit lucrările a
numeroși specialiști din domeniile: biodiversitate, ameliorare, fiziologie, biotehnologie,
tehnologie post-recoltare, calitate și siguranță alimentară, biologie, protecția plantelor și
protecția mediului, plante ornamentale, peisagistică etc. atât din țară cât și din Statele Unite
ale Americii, Grecia, Serbia și Bulgaria. Lucrările prezentate în cadrul simpozionului au fost
publicate în volumul XXI(LVII) al Analelor Universității din Craiova, seria Biologie,
Horticultură, Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole și s-au continuat demersurile de
indexare a acestora în bazele de date internaționale Zoological Record, CAB Abstracts and
Global Health (by CAB International), Index Copernicus International.
De asemenea au fost publicate nr. 1 și 2 ale volumului 7 al revistei South-Western
Journal of Horticulture, Biology and Environment și s-au continuat demersurile de indexare în
bazele de date internaționale Zoological Record, Index Copernicus, CAB Abstracts, Open
Academic Journals Index, Google Academic. În plus, începând cu acest an revista va fi
indexată în baze de date internaționale Scopus şi EBSCO.
5.2. Mobilități ERASMUS
La facultatea de Horticultură, în anul 2016, au efectuate următoarele mobilități:

Mobilități Erasmus in-coming (3 studenți): 2 studenți de la Universitatea TEI of
Thessaly, Grecia (studii) și un student de la Marmara Universitesi, Istanbul, Turcia (studii).
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Mobilități Erasmus out-going (2 studenți): 1 (studii la Universitatea din Jaen, Spania)
și 1 (plasament la Universitatea TEI of Thessaly, Grecia).
În anul 2016 facultatea și-a lărgit portofoliul acordurilor bilaterale ERASMUS prin
încheierea acordurilor cu Universitatea din Jaen, Spania în domeniul Biologie și cu
Universitatea din Valencia în domeniile Horticultură și Ingineria produselor alimentare. De la
facultatea noastră cinci cadre didactice (Nour Violeta, Scorei Romulus, Gruia Marius,
Ciupeanu Daniela, Botu Mihai) au beneficiat de mobilități Erasmus la Universitat Politecnica
di Valencia, Spania și TEI of Thessaly, Grecia. De asemenea, în anul 2016 profesorul
Alexandros Papachatzis și profesorul Stavros Lalas de la Universitatea TEI of Thessaly,
Grecia au susținut prelegeri la facultatea noastră ca urmare a unor mobilități de predare
ERASMUS.
5.3. Imagine instituțională
Identitatea instituţională
- Crearea unor instrumente de promovare (filme de prezentare a specializărilor și a facultății,
flyer, afiș etc.).
- Dezvoltarea unui nou website al facultății (http://horticultura.ucv.ro/horticultura/).
- Promovarea imaginii facultăţii în mass-media regională / naţională.
Alte modalităţi de reprezentare sau promovare a facultăţii şi imaginii acesteia
- Actualizarea informațiilor din platforma ResearchGate și Google Academic.
- Reprezentare facultate - Membrii comisii MEN
ARACIS (Conf. CICHI Daniela Doloris, Prof. COSMULESCU Sina Niculina, Conf.
COSTEA Dorin Constantin, Conf. DINU Maria, Prof. NOUR Violeta, Conf.
TUTULESCU DRAGOMIR Felicia, Prof. POPA Daniela Valentina, Conf. ROŞCA
Adrian, Prof. CIMPOIAŞU Vily Marius, Conf. CIUPEANU CALUGARU Eleonora
Daniela), CNATDCU (Prof. COSMULESCU Sina Niculina, Prof. POPA Daniela
Valentina), CNCS (Prof.NOUR Violeta).
6. MANAGEMENTUL FINANCIAR
Obiectivul conducerii facultății de Horticultură a fost administrarea eficientă a
resurselor financiare și atragerea de noi surse de finanțare. În cadrul facultăţii cheltuielile cu
bunuri şi servicii pentru întreţinere şi functionare şi cheltuielile de capital, în valoare de
219.044 lei au fost efectuate pentru a contribui la asigurarea infrastructurii necesare derulării
procesului de învăţământ în spaţiile alocate din clădirea centrală a universităţii, clădirea
Agronomiei şi clădirea BB.

Decan,
Prof. dr. Sina COSMULESCU
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