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1. ACTIVITATEA DIDACTICĂ 
 

1.1. Programe de studii la Facultatea de Horticultură 
Licenţă 
Situația programelor de studii care funcționează la Facultatea de Horticultură din 

Craiova începând cu anul universitar 2017/2018 este prezentată sintetic în Tabelele 1 și 2. La 
Facultatea de Horticultură, funcționează pentru anul academic 2017/2018, 5 programe de 
licență, în 4 domenii prioritare. Programele de licență Horticultură, Peisagistică, Tehnologia 
prelucrării produselor agricole sunt gestionate la nivelul Departamentului de Horticultură și 
Știința Alimentului, iar la nivelul departamentului Biologie și Ingineria Mediului, programele 
Biologie și Ingineria și protecția mediului în agricultură. Toate programele de licență sunt 
acreditate.  

 

Tabelul 1. Programele de studiu (specializările) care funcționează la învățământul de licență 
 

Domeniul Specializarea 
Forma 
înv. 

Durata 
(ani) 

Număr 
credite 

Situația 
acreditării* 

Locuri 
aprobate 
ARACIS 

Horticultură Horticultură IF 4 240 A 2014 60 
Peisagistică IF 4 240 A 2016 40 

Ingineria 
produselor 
alimentare 

Tehnologia 
prelucrării 
produselor agricole 

IF 4 240 A 2015 60 

Biologie Biologie IF 3 180 A 2015 60 
Ingineria 
mediului 

Ingineria și 
protecția mediului 
în agricultură 

IF 4 240 A 2016 60 

*A= ACREDITAT 

Master  
La Facultatea de Horticultură, pentru fiecare domeniu de licență funcționează un 

program de master acreditat: 2 programe în domeniul Horticultură (Management și 
consultanță în horticultură și dezvoltare durabilă, Expertizare viti-vinicolă), un program în 
domeniul Ingineria Produselor Alimentare (Siguranța alimentelor și protecția 
consumatorului), un program în domeniul Biologie (Biodiversitatea și conservarea 
ecosistemelor) și unul în domeniul Ingineria Mediului (Managementul ecologic al resurselor 
naturale).  

 
Tabelul 2. Programele de studiu (specializările) care funcționează la învățământul de master 

 

Domeniul Specializarea 
Durata / 

Forma înv. 
Anul 

acreditării 
Locuri 

aprobate 

Horticultură 
Management și consultanță în 
horticultură și dezvoltare durabilă 

2 / IF 2011 50 

Expertizare viti-vinicolă 2 / IF 2014 50 

Biologie 
Biodiversitatea și conservarea 
ecosistemelor 

2 / IF 2010 50 

Ingineria 
mediului 

Managementul ecologic al 
resurselor naturale 

2 / IF 2014 50 

Ingineria 
produselor 
alimentare 

Siguranța alimentelor și protecția 
consumatorului 

2 / IF 2014 50 
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Evaluarea dosarelor de acreditare - 2017 
Specializări evaluate şi avizul ARACIS: Evoluția ecosistemelor naturale și 

conservarea biodiversității / încadrare program într-un domeniu existent acreditat Biologie; 
nr. de credite: 120,  
.http://www.aracis.ro/uploads/media/Hotarari_ale_Consiliului_ARACIS_din_21.12.2017.pdf; 
Responsabil Lect.dr. Ștefănescu Dragoș. 

 
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. Calitatea şi 
atractivitatea programelor de studiu din oferta educaţională a Facultăţii de Horticultură reiese 
şi din rezultatele înregistrate la Admitere 2017, când au fost ocupate toate locurile bugetate.  

 
Doctorat 
Şcoala Doctorală de Ingineria Resurselor Vegetale și Animale funcţionează în cadrul 

IOSUD Craiova cu conducători de doctorat care au dobândit acestă calitate, potrivit legii: fie 
au obţinut dreptul de conducere de doctorat înaintea intrării în vigoare a Legii nr. 1/2011, fie 
potrivit prevederilor art. 166 din Legea nr. 1/2011. Din anul 2017 Şcoala Doctorală 
funcționează cu 10 conducători de doctorat. 

 
Practica studenților. Au fost încheiate noi convenții de practică cu parteneri 

economici. Practica de specialitate s-a desfășurat în câmpurile didactice ale Facultății de 
Horticultură, la Grădina Botanică Rânca, SCDP Vâlcea, la agenți economici. 

  

 
 
1.2. Situaţia numărului de studenţi în anul academic 2017/2018 
 
Licenţă 
Situaţia privind numărul de studenţi la învăţământul de licenţă (zi), pe specializări şi ani 

de studiu în cadrul facultăţii, la începutul anului universitar 2017/2018 este prezentată în 
tabelul 3. 

 
Tabelul 3. Numărul de studenţi fizici, învăţământ de licenţă în anul universitar 2017/2018 

 
Nr.crt. Specializarea Total Buget Taxă 

1 Horticultură 105 95 10 
2 Peisagistică 70 66 4 
3 Tehnologia prelucrării produselor agricole 101 91 10 
4 Biologie 128 116 12 
5 Ingineria și protecția mediului în agricultură 132 118 14 
 TOTAL 536 486 50 

http://www.aracis.ro/uploads/media/Hotarari_ale_Consiliului_ARACIS_din_21.12.2017.pdf
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În anul univ. 2017/2018 la Facultatea de Horticultură au fost înmatriculaţi 168 studenţi 
la învăţământul de licenţă: 154 sunt pe locuri bugetate (91,66%), iar 14 în regim cu taxă 
(8,33%). 

 
Master  
La învăţământul de tip master sunt înmatriculaţi 203 studenţi, dintre care 155 ocupă 

locuri bugetate, iar 48 locuri cu taxă (tabelul 4). 
 

Tabelul 4. Numărul de studenţi fizici, învăţământ master în anul universitar 2016/2017 
 

Specializarea Total Buget Taxă 
Management și consultanță în horticultură și dezvoltare rurală 42 32 10 
Expertizare viti-vinicolă 32 26 6 
Biodiversitatea și conservarea ecosistemelor 39 31 8 
Managementul ecologic al resurselor naturale 43 31 12 
Siguranța alimentară și protecția consumatorului 47 35 12 

Total  203 155 48 
 

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. 

 

Tabelul 5. Situația doctoranzilor în stagiu 
 

Domeniul de doctorat Nr. doctoranzi  

Horticultură 34 
Agronomie 2 

Total SD 36 
 
Numărul de studenți doctoranzi îndrumați simultan de către un conducător de doctorat 

în anul universitar 2017-2018 a fost de maximum 12 studenţi-doctoranzi, aflaţi în diverse 
etape ale studiilor de doctorat conform legilor în vigoare, fiind în concordanță cu limitele de 
10 - 12 studenţi doctoranzi îndrumați, menționați în regulamentul instituțional al CSUD al 
UCV (Tabelul 5). 

 
1.3. Managementul calității 
În conformitate cu Regulamentul de asigurare a calității, funcționează la nivelul 

Facultății de Horticultură Comisii de evaluare şi asigurare a calităţii programe de studii. 
Acestea coordonează aplicarea procedurilor în vigoare și activităților de evaluare și asigurare 
a calității și urmăresc implementarea indicatorilor de performanță ca instrumente de măsurare 
a realizării cerințelor definite de standarde și sunt publice prin afișare pe pagina Facultății 
http://horticultura.ucv.ro/horticultura/sites/default/files/horticultura/Facultate/Management/Comisii/eval_progrst

udii.pdf. În concordanță cu noile standarde ARACIS, planurile de învățământ la programele de 
licență au fost modificate și actualizate începând cu anul universitar 2017/2018.  

 
Pentru fiecare an de studiu este nominalizat un tutore care asigură studenților un suport 

strategic în cadrul interacțiunilor cu mediul academic și economico-social contemporan, ajută 
studentul să-și evalueze și adapteze comportamentul la diversele situații din mediul academic, 

http://mecanica.ucv.ro/ScoalaDoctorala
http://horticultura.ucv.ro/horticultura/sites/default/files/horticultura/Facultate/Management/Comisii/eval_progrstudii.pdf
http://horticultura.ucv.ro/horticultura/sites/default/files/horticultura/Facultate/Management/Comisii/eval_progrstudii.pdf
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să-și întărească propriul sistem de valori și idealuri, fiind în măsură să contribuie efectiv la 
îndeplinirea de către fiecare student a standardelor de performanţă academică necesare pentru 
a putea răspunde la provocările societăţii, prezente şi viitoare. 

http://horticultura.ucv.ro/horticultura/ro/licență 
 

Școala Doctorală de Ingineria Resurselor Vegetale și Animale este condusă de Consiliul 
școlii doctorale, ales în luna ianuarie 2016, 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. Școala Doctorală de Ingineria Resurselor Animale și Vegetale 
este condusă de un director al școlii doctorale și de consiliul școlii doctorale. Facultatea de 
Horticultură 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 şi a facultății: 
http://mecanica.ucv.ro/ScoalaDoctorala; http://cis01.central.ucv.ro/horticultura/doctorat.php.  

În cadrul Școlii doctorale funcționează o serie de specialiști, membri ai Școlii doctorale, 
fără calitatea de conducători de doctorat, care participă la procesul de pregătire a 
doctoranzilor, în cadrul comisiilor de îndrumare.  

 
Cadre didactice din comisia de îndrumare a doctoranzilor 

Nr. crt. Nume și prenume 
1 Prof.univ.dr.ing. Scorei Romulus  

2 Prof.univ.dr.ing. Cimpoiașu Vily  

3 Conf.univ.dr.ing. Vladu Marius  

4 Prof.univ.dr. Achim Gheorghe 
5 Prof.univ. dr. Paraschivu Marius 
6 Prof.univ.dr. Băbeanu Cristina 
7 Conf.univ.dr. Ciupeanu Călugăru Daniela 
8 Conf.univ.dr.ing. Colă Mugurel 
9 Conf.univ.dr.ing. Costea Dorin 
10 Conf.univ.dr.ing. Cichi Daniela 
11 Conf.univ.dr.ing. Muntean Camelia 
12 Conf.univ.dr.ing. Mărăcineanu Liviu 
13 Conf.univ.dr.ing. Dinu Maria 
14 Conf.univ.dr.ing. Dodocioiu Ana  
15 Conf.univ.dr.ing. Tuțulescu Felicia 
16 CS I dr. ing. Bora Constantin 

 
În conformitate cu Codul de asigurare a calităţii al UCv, cadrele didactice din 

Facultatea de Horticultură au parcurs procesul de evaluare internă anuală, pe baza 
metodologiilor şi procedurilor specifice 
(http://horticultura.ucv.ro/horticultura/sites/default/files/horticultura 
/Facultate/Management/Regulamente/regulament_evaluare_cadre_didactice_horticultura_2018.pdf), 
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; 

http://horticultura.ucv.ro/horticultura/ro/licen?�
http://horticultura.ucv.ro/horticultura/sites/default/files/horticultura /Facultate/Management/Regulamente/regulament_evaluare_cadre_didactice_horticultura_2018.pdf
http://horticultura.ucv.ro/horticultura/sites/default/files/horticultura /Facultate/Management/Regulamente/regulament_evaluare_cadre_didactice_horticultura_2018.pdf
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- 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. 

Există la nivelul Facultății de Horticultură un Regulament privind evaluarea periodică 
a calității personalului didactic, regulament ce stă la baza evaluării anuale a activității 
cadrelor didactice. Rezultatele evaluării au fost comunicate cadrului didactic evaluat. Pe baza 
acestor evaluări au fost alaborate analize și rapoarte, dezbătute în Consiliul departamentului și 
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 și a programelor de studii furnizate. 

 
2. ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ ŞI PUBLICISTICĂ 

 
2.1. Centre de cercetare 
La nivelul Facultății de Horticultură funcționează 4 centre de cercetare, 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 și 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 

Activitatea de cercetare pe anul 2017 este axată îndeosebi pe programele de studiu 
existente. Activitatea membrilor acestora a fost cuantificată sub forma cărţilor şi lucrărilor 
publicate, a brevetelor obţinute, a proiectelor desfăşurate la nivel de facultate ş.a. De 
asemenea, studenții, masteranzii și doctoranzii au găsit în cadrul acestor centre un sprijin 
pentru realizarea lucrărilor de licență, disertație sau doctorat. 

În cursul anului 2017, în cadrul centrului BFASTRO au fost efectuate studii care au 
vizat consolidarea domeniilor de activitate: a) Ecologie avansată / Analize de sisteme 
ecologice subterane și extreme și a domeniului și b) Astrobiologie / Senzori pentru analiza 
mediilor subterane superficiale. Cu aportul prof. Radu Popa de la California Southern 
University, care a susţinut şi o prezentare în cadrul Facultății de Horticultură, a fost elaborată 
o lucrare în domeniul Simulări matematice. De asemenea, în cadrul domeniilor Analiza 
sistemelor dinamice / Caracterizarea simetriilor sistemelor dinamice şi Tehnici de RMN / 
Studiul RMN a izotopilor apa O17, s-au publicat 2 lucrări.  

 
2.2. Rezultatele cercetării 
2.2.1. Valorificarea superioară a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice  
În cadrul facultății au fost derulate proiecte tip Bridge Grant, proiecte Plan sectorial - 

MADR București, proiecte ADER - MADR București, un proiect bilateral România / China, 
Cec de inovare, proiecte PNII și PNIII. Rezultatele cercetării au fost valorificate prin 
publicarea a 12 articole publicate în reviste cotate ISI sau proceedings paper, 87 de articole în 
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reviste din fluxul principal de publicaţii indexate BDI, 14 lucrări ştiinţifice prezentate la 
manifestări științifice și 2 cărți. 

 
Denumire criteriu Realizat 

Iniţiativa în atragerea de fonduri de cercetare, prin proiecte depuse în competiţii 
naţionale 

8 

Proiecte câştigate în competiţii naţionale în calitate de coordonator 2 
Contracte obţinute/derulate prin competiţii naţionale 13 
Articole, proceedings paper, review publicate în reviste cotate ISI 12 
Lucrări ştiinţifice publicate în reviste străine din fluxul principal de publicaţii 
indexate BDI 

87 

Lucrări ştiinţifice prezentate la manifestări științifice 14 
Cărţi publicate în edituri naţionale, recunoscute CNCSIS 2 
Brevete care aparţin Universităţii / Produse cu drept de proprietate intelectuală 1 
Premii naționale/internaționale 1 

 
2.2.2. Premierea rezultatelor deosebite obținute în cercetare 
Premiul ASAS "I.D. Ştefănescu." a fost acordat pentru articolul "Antioxidant activity, 

and phenolic and mineral contents of the walnut kernel (Juglans regia L.) as a function of the 
pellicle color", publicat în revista Fruits, 2016, 71(3):177-184. 

 

 
 

Premiul obţinut 
Nume, prenume 
cadru didactic 

Premiul ASAS "I.D. Ştefănescu." - articolul "Antioxidant activity, and 
phenolic and mineral contents of the walnut kernel (Juglans regia L.) as 
a function of the pellicle color". Fruits, 2016,  71(3):177-184.  

Ion Trandafir, 
Sina Cosmulescu, 

Mihai Botu, 
Violeta Nour 

 
2.3. Gala Cercetării, Fondul SACS 

În data de 26 aprilie 2017, UCV a organizat Gala excelenței 
în cercetare, ediţia a II-a 2017. Au fost premiaţi cercetătorii care 
au publicat articole în reviste cotate ISI, monografii în edituri 
internaționale de prestigiu și au obținut brevete pentru idei și 
produse inovative în perioada 2015-2016. Toți cei premiați au fost 
recompensați cu granturi interne de cercetare care să susțină 
activitatea viitoare. Un număr de 15, respectiv 13 cadre didactice ale 
Facultății de Horticultură au primit granturi interne de cercetare în 
valoare totală de 28000 lei. Premiile au fost folosite pentru plata 
taxei de participare la simpozioane internaționale (al VI-lea 
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Simpozion Internaţional al Castanului, I.S.H.S., Samsun, Turcia; al IX-lea Congres 
Internaţional al Alunului, I.S.H.S., Samsun, Turcia), achiziția de obiecte de inventar și 
consumabile destinate activității în laborator sau plata taxei de examinare a cererii de brevet 
pentru un soi de nuc.  

 
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 2017 au fost depuse opt propuneri Cecuri de Inovare – 
competiţia 2017. 

 
3. BAZA MATERIALĂ 

 
Obiectiv: Extinderea și modernizarea spațiilor de învățământ: săli de curs și laboratoare  
Pentru o gestionare eficientă a bazei materiale la nivel de departamente și facultate, 

conducerea facultăţii a efectuat o reevaluare a spațiilor și dotărilor existente și a necesarului la 
nivelul fiecărui departament. S-a continuat igienizarea, din fondurile facultăţii, a unor săli de 
curs şi laboratoare: laboratorul de Viticultură, săli de curs și laboratoare în clădirea Facultății 
de Chimie (BB317, BB313, BB209, BB310, BB314 și BB311), și de amenajare a spațiului 
pentru arhivă Secretariat. 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 în acest moment. Promisiunile se menţin în 
continuare. A fost alocat un spațiu pentru Laborator Panificație (sala 006), laborator ce va fi 
igienizat și echipat din fonduri cercetare (director contract Prof.dr. Violeta Nour). 

 
Obiectiv: Dezvoltarea infrastructurii Facultății de Horticultură 
Pentru asigurarea calității procesului de învățământ au fost achiziționate calculatoare 

pentru dotarea laboratorului de Informatică, destinat procesului didactic pentru studenții de la 
specializările Peisagistică, IPMA, Horticultură, TPPA. În vederea dezvoltării și îmbunătățirii 
infrastructurii pentru activitățile didactice a fost întocmit la nivel de facultate Referatul de 
Necesitate pentru desfășurarea în bune condiții a activității în câmpurile didactice Banu 
Mărăcine (Pomicultură, Arboricultură, Legumicultură, Ameliorare, Protecția plantelor), 
Grădina Botanică (Floricultură), laboratoarele didactice (Botanică, Fiziologie, Agrochimie, 
Microbiologie, Microînmulțire) și pentru desfășurarea activității Secretariatului.  

 
4. RESURSA UMANĂ ŞI STUDENŢII 

 
4.1. Resursa umană 
Datele privind numărul posturilor didactice pe facultate şi structura acestora, conform 

statelor de funcţii valabile din data de 1 octombrie 2017, pentru anul universitar 2017/2018, 
sunt prezentate în tabelele 6 şi 7.  

 
Tabelul 6. Numărul de posturi didactice pe facultate în anul universitar 2017/2018 

 

Departamentul 
Total, din care: 

Drd. cu frecv. 
total ocupat vacant 

Horticultură şi Ştiinţa Alimentului (D29) 31 29 2 3 
Biologie şi Ingineria Mediului (D30) 23 21 2 0 

Total  54 50 4 3 
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În cadrul Facultății de Horticultură își desfășoară activitatea 50 cadre didactice d.c. 12 
profesori, 14 conferențiari și 24 de lectori și 19 cadre didactice auxiliare. 

 
Tabelul 7. Structura posturilor didactice pe facultate în anul universitar 2017/2018 
 

Dep Profesor Conferenţiar 
Şef lucrări 

/Lector 
Asistent 

Personal 
auxiliar 

total ocupat vacant total ocupat vacant total ocupat vacant total ocupat vacant  

D29 8 8 0 13 13 0 10 8 2 0 0 0 10 
D30 4 4 0 2 1 1 17 16 1 0 0 0 9 
Total  12 12 0 15 14 1 27 24 3 0 0 0 19 

 

  
Structura posturilor didactice Departamentul 

Horticultură și Știința Alimentului 
Structura posturilor didactice Departamentul 

Biologie și Ingineria Mediului 
 
Școala doctorală de Ingineria Resurselor Vegetale și Animale, organizată în cadrul 

Facultății de Horticultură, este constituită, începând cu anul 2017, din 10 conducători de 
doctorat, din care 9 conducători de doctorat în Domeniul Horticultură, 1 conducător de 
doctorat în Domeniul Agronomie.  

 
Tabelul 8. Conducătorii de doctorat, domeniile şi specializările existente la Facultatea de 

Horticultură 
 

Numele si prenumele Domeniul Ordinul 
Prof.univ.dr.ing. Baciu Adrian  Horticultura 1805/20.08.2007 

Prof.univ.dr.ing. Botu Ion Horticultura 5288/20.12.2001 

Prof.univ.dr.ing. Botu Mihai Horticultura 4697/14.08.2009 

Prof.univ.dr.ing. Cosmulescu Sina  Horticultura 3216/18.02.2015 

Prof.univ.dr.ing. Gavan Constantin Horticultura 479/05.03.2007 

Prof.univ.dr.ing. Giugea Nicolae Horticultura 1805/20.08.2007 

Prof.univ.dr.ing. Mitrea Ion Horticultura 3665/10.04.2009 

Prof.univ.dr.ing. Mitrea Rodi Horticultura 1805/20.08.2007 

Prof.univ.dr.ing. Popa Daniela Horticultura 1805/20.08.2007 

Prof.univ.dr.ing. Cotigă Constantin Agronomie 5796/29.10.2009 
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4.2. Studenții 
Activitatea desfășurată la nivelul cercurilor științifice studențești din facultate s-a 

materializat cu ocazia Sesiunii Științifice Studențești (7 iunie 2017), eveniment la care au 
fost prezentate 25 de lucrări științifice grupate pe două secțiuni: Horticultură și Știința 
alimentelor, Biologie și Ingineria mediului. Au fost acordate câte un premiu I, II, III și o 
mențiune pentru fiecare secțiune. În anul 2017, studenții Facultății de Horticultură au 
participat la cea de-a XXIX-a ediție a Concursului Național Profesional Științific și Sportiv 
AGRONOMIADA. Concursul a fost organizat în perioada 4-7 mai 2017 la USAMV 
București. Facultatea de Horticultură din Craiova a fost reprezentată de o echipă formată din 
studenți și cadre didactice care au participat la 5 discipline de concurs. Studenții noștri au 
obținut 2 premii I, 3 premii II și 1 premiu III, astfel: 

 
Numele și 
prenumele 

Anul și specializarea Disciplina Premiul 

Lica Lucica Liliana II Biologie Botanică sistematică Premiul I 
Ilie Daniela II Peisagistică Floricultură Premiul I 
Ungureanu Maria III Horticultură Floricultură Premiul II 
Pleșoianu Alina 
Mădălina 

IV Tehnologia Prelucrării 
Produselor Agricole 

Tehnologia cărnii și a 
produselor din carne 

Premiul II 

Iordache Mihaela 
Ecaterina 

IV Tehnologia Prelucrării 
Produselor Agricole 

Microbiologie aplicată Premiul II 

Ene Nicoleta 
IV Ingineria și Protecția 
Mediului în Agricultură 

Poluarea apei și solului Premiul III 

 

 
 

De asemenea, un doctorand a fost angajat în cadrul unui proiect național de 
cercetare (Bridge Grant, director proiect Prof. univ. dr. Nour Violeta). 

Şcoala de Vară "Horticultură performantă" (27-28 octombrie 2017) a fost 
organizată de Școala Doctorală Ingineria Resurselor Vegetale și Animale pentru doctoranzii 
din Domeniul Horticultură şi Agronomie cu scopul de a oferi doctoranzilor un cadru de 
întâlnire şi dezbatere, precum şi posibilitatea contactului cu specialişti din domeniu. 
Programul a cuprins o sesiune de comunicări şi o vizită de documentare. 

Expo Halloween 2017, manifestare organizată de Facultatea de Horticultură a 
Universității din Craiova, secțiile Peisagistică și Horticultură, în colaborare cu Asociația 
Hortus Craiova 1962 și Asociația Studenților Facultății de Horticultură, pe data de 31 
octombrie 2017, în Holul Central al Universității din Craiova; aceasta a fost cea de-a V-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), toate create de talentații studenți ai secției de Peisagistică. Vizitatorii au avut parte și 
de o scenografie specială, din care nu au lipsit personaje și decoruri speciale. 
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Winterland 2017 este un eveniment caritabil, ce a căpătat deja tradiţie pentru 

Universitatea din Craiova, respectiv Facultatea de Horticultură. Ajuns la a VII-a ediție, Târgul 
de Craciun Winterland 2017 a oferit spre vânzare decoraţiuni şi aranjamente naturale cu 
specific de sărbătoare, realizate de studenţii Facultăţii de Horticultură, sub atenta 
supraveghere a profesorilor coordonatori (conf. univ. dr. Nicu Carmen şi lect. univ. dr. Mandă 
Manuela). Holul clădirii centrale al Universităţii a găzduit acest eveniment dedicat 
sărbătorilor de iarnă. Winterland 2017 s-a deschis marți, 14 decembrie și s-a încheiat vineri, 
19 decembrie 2017. În deschiderea Târgului de Crăciun a avut loc un program artistic susținut 
de corul studenților de la Facultatea de Teologie. Fondurile strânse în urma vânzărilor 
exponatelor au fost donate către Mihnea Diaconu, un băiețel de numai 7 ani diagnosticat cu 
leucemie acută limfoblastică cu celule T. 

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 14 noiembrie 2017 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. 

 

 
 
„Ajutăm România să respire - O aniversare cât o plantare”. În data de 18 noiembrie 

2017, în cadrul campaniei Mobilizatron, organizată de Auchan în colaborare cu Agenţia 
pentru Protecţia Mediului Dolj, din partea Facultății de Horticultură, studenți de la 
specializarea Ingineria și Protecția Mediului în Agricultură au participat ca voluntari la 
acţiunea de plantare a 5000 de puieţi de salcâm pe o suprafaţă de un hectar pe teritoriul 
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comunei Călăraşi, Dolj, cu mesajul “Ajutăm România să respire – O aniversare cât o 
plantare”, în scopul stopării procesului de deșertificare în Sudul Olteniei. 

„Studenţii noştri pot mai mult”, 23-24 mai 2017, Centrul Vechi al Craiovei. 
Evenimentul a fost organizat de Universitatea din Craiova, prin Centrul de Consiliere și 
Orientare în Carieră, în colaborare cu Casa de Cultură a Studenţilor (CCS) Craiova și 
Convenţia Organizaţiilor Studenţeşti (COS). Au fost implicați studenți ai Facultății de 
Horticultură având drept efect creşterea vizibilităţii oportunităţilor pentru studenți, 
promovarea voluntariatului și a unui stil de viață sănătos prin activități recreative și 
promovarea programelor de studii. 

 

 
 

5. VIZIBILITATEA NAȚIONALĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ 
 

5.1. Organizarea unor evenimente de promovare 
În anul 2017 au fost organizate următoarele evenimente: 
1. Simpozionul Internațional HORTICULTURE, FOOD AND ENVIRONMENT - 

Priorities and perspectives, Universitatea din Craiova, 26-27 nov 2017 
2. Proiectul ROSE "Un mediu sănătos pentru viitorul tău" 
3. Evenimentul FoCar 2017 
4. 20 de ani de Ingineria și Protecția Mediului în Agricultură 
5. Broșura Studii Doctorale în Învățământul Superior Agronomic Craiovean 
6. Omagierea personalităților horticulturii: Prof. univ. dr. doc. VASILE SONEA (1906-

1990) 
 
Simpozionul Ştiinţific Internaţional HORTICULTURĂ, ALIMENTAŢIE, MEDIU 

(26-27 nov 2017) s-a alăturat manifestărilor prilejuite de cei 70 de ani de existenţă ai 
Universităţii din Craiova. Cu această ocazie au fost prezenţi 76 de participanţi din România şi 
25 din străinătate (SUA, Bulgaria, Grecia şi Republica Moldova) care au prezentat 76 de 
comunicări sub formă de prelegeri invitate, prezentări orale şi postere. De asemenea, 
manifestarea s-a constituit într-un prilej de aniversare a 55 de ani de învăţământ superior 
horticol în Craiova şi de omagiere a cadrelor didactice care au activat în trecut la Facultatea 
de Horticultură şi care şi-au adus aportul la dezvoltarea acestui domeniu. Manifestarea 
ştiinţifică a oferit şi prilejul acordării titlului de Doctor Honoris Causa d-lui prof. univ. dr. 
Sorin Cîmpeanu, rector al Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din 
București şi președinte al Consiliului Național al Rectorilor. Lucrările prezentate în cadrul 
simpozionului au fost publicate în volumul XXII(LVIII) 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. 
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Omagierea personalităților horticulturii: Prof. univ. dr. doc. 
VASILE SONEA (1906-1990). Cu ocazia aniversării a 55 de ani de 
existenţă a Facultăţii de Horticultură din Craiova, am omagiat 
personalitatea unor mari dascăli ai învăţământului horticol craiovean, 
care au oficiat cu prestanţă şi har de la înălţimea catedrelor pe care le-
au ocupat această misiune nobilă. De-a lungul a două decenii şi 
jumătate, Prof.dr.doc. Vasile Sonea a fost unul din cei mai activi şi mai 
proeminenţi membri ai horticulturii româneşti. A scris zeci de cărţi şi 
articole de specialitate având un rol determinant pentru recunoaşterea 
horticulturii pe plan naţional şi internaţional. Profesorul Vasile Sonea a 
avut vocaţie didactică, de profesor şi toată viaţa, toţi cei care l-au 
cunoscut, i-au spus "Profesorul Sonea".  

 
De asemenea au fost publicate nr. 1 și 2 ale 

volumului 8 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, Scopus şi EBSCO. 

 
Proiectul ROSE "Un mediu sănătos pentru viitorul tău" s-a desfășurat la Facultatea 

de Horticultură în perioada 28 august - 10 septembrie 2017. Proiectul a avut grup țintă 52 
elevi de la 3 licee din Oltenia (Colegiul Naţional "Ioniţă Asan" Caracal, Liceul Teoretic 
Bechet, Liceul "Traian Vuia" Craiova) și și-a propus să ofere elevilor o experienţă 
universitară timpurie, menită să îi familiarizeze cu contextul academic şi să iniţieze o 
dezvoltare timpurie a abilităţilor relevante pentru succesul în învăţământul universitar. 
Activităţile derulate în cadrul proiectului au avut rolul de a intermedia un prim contact al 
tinerilor cu realitatea mediului academic și economic, de a le oferi informații utile privind 
procesele tehnologice din unități de profil, de a găsi răspunsul la o serie de întrebări privind 
importanța în mediul economic a specialiștilor formați în facultatea noastră.  
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Evenimentul FoCar 2017 (9.11.2017) s-a organizat în cadrul proiectului PROMOTOR 

– UCV – Promovarea pieței muncii în cadrul UCV / Măsuri integrate de creștere și de 
stimulare a inserției studenților și absolvenților UCV pe piața muncii din Regiunea SV 
Oltenia, finanțator CNFIS, prin Fondul pentru dezvoltare instituțională (FDI 2017). Atelierele 
de lucru tematice organizate de Facultatea de Horticultură în cadrul evenimentului FoCar 
2017 au fost următoarele: 

(1). Mișcarea Română pentru Calitate (MRC) - Agricultura ecologică. De ce? Cum?, 
responsabil lect. dr. Poenaru Magdalena;  

(2). Jardin D’art - Peisagistică - Știință, artă și profesie, responsabil lect. dr. Manda 
Manuela;  

(3). Rom NewCons SRL Craiova - Reconversia în viticultură vinificație, responsabil 
Conf.dr. Muntean Camelia; 

(4). S.C. AVI-GIIS S.R.L.- Produse tradiţionale „ca altădată”, responsabil Conf.dr. 
Roșca Adrian;  

(5). Praktiker Craiova - Cariera profesională la Praktiker Craiova, responsabil 
Conf.dr. Roșca Adrian;  

(6). Muzeul Olteniei Craiova, Secția Științele Naturii - Diversitatea și conservarea 
colecțiilor științifice de vertebrate, responsabil lect.dr. Bălescu Carmen. 

Atelierele au stârnit un mare interes, în special datorită noutății lor și s-au bucurat de 
prezența unui număr mare de studenți. 

 

   
 
Un alt eveniment important ce a fost derulat în anul 2017 (16.06.2017) a fost celebrarea 

a 20 de ani de Ingineria și Protecția Mediului în Agricultură la Universitatea din Craiova 
"20 ani de IPMA la Craiova". La această manifestare au participat absolvenți și cadre 
didactice. 
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Broșura Studii Doctorale în Învățământul Superior Agronomic Craiovean apărută 

la Editura ALMA Craiova, prezintă informații privind istoricul și structura Facultății de 
Horticultură, activitatea de doctorat în domeniu, conducătorii activităţii de pregătire prin 
doctorat, doctoranzii şi temele de doctorat abordate, susţinute şi confirmate la Universitatea 
din Craiova, baza materială și de cercetare a Facultății de Horticultură.  

 
5.2. Mobilități ERASMUS  
Mobilități Erasmus in-coming: 5 studenți de la Universitatea TEI of Thessaly, Grecia au 

fost prezenți la studii în semestru II al anului academic 2016/2017 și 3 studenți în semestrul I 
al al anului academic 2017/2018 (programul Horticultură). Mobilități Erasmus out-going: un 
student de la programul Peisagistică a primit bursă de plasament la Universitatea TEI of 
Thessaly, Grecia pentru semestrul II al anului academic 2016/2017, iar 4 studenți 
(Horticultură, Peisagistică, Ingineria mediului) se află în prezent la Universitatea TEI of 
Thessaly, Grecia (plasament).  

De la facultatea noastră patru cadre didactice (Nour Violeta, Scorei Romulus, 
Cosmulescu Sina, Botu Mihai) au beneficiat de mobilități Erasmus la Universidad Rey Juan 
Carlos, Madrid, Spania și TEI of Thessaly, Grecia. 

În prezent, la Facultatea de Horticultură sunt încheiate numeroase acorduri bilaterale 
ERASMUS cu Universități de prestigiu, în domeniile Horticultură, Peisagistică, Ingineria 
mediului și Ingineria produselor alimentare. Au fost actualizate și completate informații 
privind planurile de învățământ și pachetele de cursuri, pentru toate programele de licență și 
master. Informații suplimentare privind mobilitățile ERASMUS sunt publicate pe pagina web 
a facultății, la adresa 
http://horticultura.ucv.ro/horticultura/sites/default/files/horticultura/Erasmus/Universitati 
partenere.pdf.  

 
5.3. Imaginea instituțională 
 

Imaginea instituțională a avut în vedere două 
componente: identitatea instituţională și 
promovarea facultății. Prima componentă se referă 
la crearea în anul 2017, pe modelul anilor 
anteriori, a unor instrumente de promovare: 
prezentare power-point a ofertei educaționale a 
facultății, a bazei materiale oferite studenților 
pentru studiu, oportunități de angajare ș.a., 
tipărirea de flyere și afișe, actualizarea web site-

ului facultății (http://horticultura.ucv.ro/horticultura/). 

http://horticultura.ucv.ro/horticultura/sites/default/files/horticultura/Erasmus/Universitati partenere.pdf
http://horticultura.ucv.ro/horticultura/sites/default/files/horticultura/Erasmus/Universitati partenere.pdf
http://horticultura.ucv.ro/horticultura


16 

A doua componentă, promovarea imaginii facultăţii, s-a realizat atât în mass-media 
regională / naţională cât și prin intermediul website-urilor de socializare (Facebook), website-
ului facultății sau prin vizite de promovare a ofertei educaționale în cadrul unor licee din 
județele Dolj, Olt, Gorj, Vâlcea, Mehedinți, Teleorman etc. 

 
CONSORTIU USAMV. Începând din anul 2017, Universitatea din Craiova, prin cele 

două Facultăți cu profil agronomic (Horticultură și Agronomie) face parte din Consorțiul 
Universităților de Științe Agricole și Medicină Veterinară. Prima întâlnire a avut loc la Băile 
Felix, 23-26 noiembrie 2017.  

 
 

Decan,  
Prof.univ.dr. Cosmulescu Sina Niculina 


