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1. ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

 

1.1. Programe de studii la Facultatea de Horticultură 

Licenţă: 5 programe de licență cuprinse în 4 domenii prioritare și gestionate la nivelul a 

două departamente didactice: Departamentul de Horticultură și Știința Alimentului 

(Horticultură, Peisagistică, Tehnologia prelucrării produselor agricole) și Departamentul 

Biologie și Ingineria Mediului (Biologie și Ingineria și protecția mediului în agricultură). 

Toate programele de licență sunt acreditate (Tabel 1).  

 

Tabelul 1. Programele de studiu care funcționează la învățământul de licență 

Domeniul Specializarea Forma 

învățământ 

Durata 

(ani) 

Număr 

credite 

Situația 

acreditării* 

Locuri 

aprobate 

ARACIS 

Horticultură Horticultură IF 4 240 A 2019 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: 5 programe de master acreditate cuprinse în patru domenii (Tabel 2). 

 

Tabelul 2. Programele de studiu  care funcționează la învățământul de master 

Domeniul Specializarea Durata (ani) /  

Forma 

învățământ 

Anul 

acreditării 

Locuri 

aprobate 

Horticultură Management și consultanță în 

horticultură și dezvoltare durabilă 

2 / IF 2019 50 

Expertizare viti-vinicolă 2 / IF 2019 50 

Biologie Evoluția ecosistemelor naturale și 

conservarea biodiversității 

2 / IF 2019 50 

Ingineria 

mediului 

Managementul ecologic al resurselor 

naturale 

2 / IF 2019 50 

Ingineria 

produselor 

alimentare 

Siguranța alimentelor și protecția 

consumatorului 

2 / IF 2019 50 

 

Doctorat 

Şcoala Doctorală Ingineria Resurselor Vegetale și Animale funcţionează în cadrul 

IOSUD Craiova, cu 9 conducători de doctorat în domeniile Horticultură și Agronomie. 

 

1.2. Situaţia numărului de studenţi în anul academic 2019/2020 

Licenţă, Master 

Situaţia privind numărul de studenţi, în cadrul facultăţii, la începutul anului universitar 

2019/2020 este prezentată în tabelul 3 și 4. 

Doctorat 

Numărul de studenți doctoranzi îndrumați simultan de către un conducător de doctorat a 

fost de maxim 8 studenţi-doctoranzi, aflaţi în diverse stadii ale studiilor de doctorat conform 
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legilor în vigoare, fiind în concordanță cu limitele de 10-12 studenţi doctoranzi îndrumați 

menționați în regulamentul instituțional al CSUD al UCV (43 studenți doctoranzi în anul 

academic 2019/2020). 

 

Tabelul 3. Numărul de studenţi fizici, învăţământ de licenţă în anul universitar 2019/2020 

Nr.crt. Specializarea Total 

1 Horticultură 107 

2 Peisagistică 74 

3 Tehnologia prelucrării produselor agricole 82 

4 Biologie 122 

5 Ingineria și protecția mediului în agricultură 99 

 TOTAL 484 

 

Tabelul 4. Numărul de studenţi fizici, învăţământ master în anul universitar 2019/2020 

Specializarea Total 

Management și consultanță în horticultură și dezvoltare rurală 45 

Expertizare viti-vinicolă 27 

Evoluția ecosistemelor naturale și conservarea biodiversității 32 

Managementul ecologic al resurselor naturale 40 

Siguranța alimentară și protecția consumatorului 57 

Total  201 

 

1.3. Managementul calității 

Comisiile de evaluare şi asigurare a calităţii programe de studii 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 
https://horticultura.ucv.ro/horticultura/ro/managementul-calitii. În concordanță cu standardele ARACIS planurile 

de învățământ la programele de licență și master au fost modificate și actualizate. Au fost 

supuse procesului de evaluare externp de către ARACIS, următoarele programe de studii:  

 

Program  specializarea CALIFICATIV 

Licență  Horticultură Menținerea 

calificării 

Master  Management și Consultanță în Horticultură și Dezvoltare 

Rurală / Expertizare Viti-Vinicolă 

Menținerea 

calificării 

Siguranță Alimentară și Protecția Consumatorului Menținerea 

calificării 

Managementul Ecologic al Resurselor Naturale Menținerea 

calificării 

Evoluția ecosistemelor naturale și conservarea biodiversității Menținerea 

calificării 

 

Pentru fiecare an de studiu, licență și master, a fost 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, să-și întărească propriul sistem de valori și idealuri fiind în 

măsură să contribuie efectiv la îndeplinirea de către fiecare student a standardelor de 

https://horticultura.ucv.ro/horticultura/ro/managementul-calitii
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performanţă academică necesare pentru a putea răspunde la provocările societăţii, prezente şi 

viitoare https://horticultura.ucv.ro/horticultura/ro/licen%C8%9B%C4%83; https://horticultura.ucv.ro/horticultura/ro/master 

 

Școala Doctorală de Ingineria Resurselor Vegetale și Animale este condusă de Consiliul 

școlii doctorale https://horticultura.ucv.ro/horticultura/ro/doctorat  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. 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; 

https://horticultura.ucv.ro/horticultura/ro/doctorat 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.  

 

Membri ai şcolii doctorale care nu au calitatea de conducători de doctorat 

Nr. crt. Nume și prenume 

1 Prof.univ.dr. Achim Gheorghe 

2 Prof. univ. dr. Paraschivu Marius 

3 Prof. univ. dr. Băbeanu Cristina 

4 Conf.univ.dr. Ciupeanu Călugăru Daniela 

5 Conf. univ. dr. Colă Mugurel 

6 Conf.univ.dr. Costea Dorin 

7 Conf.univ.dr. Cichi Daniela 

8 Conf.univ.dr. Muntean Camelia 

9 Conf.univ.dr. Costea Dorin 

10 Conf.univ.dr. Cichi Daniela 

11 Conf.univ.dr. Mărăcineanu Liviu 

12 Conf.univ.dr. Dinu Maria 

13 Conf.univ.dr. Dodocioiu Ana Maria 

14 Conf.univ.dr. Tuțulescu Felicia 

15 Sef. l. dr. Țucă Ovidiu 

16 CS I dr. ing. Bora Constantin 

 

Există la nivelul Facultății de Horticultură un Regulament privind evaluarea periodică a 

calității personalului didactic (Codul de asigurare a calităţii al Ucv). A fost parcurs procesul 

de evaluare 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). Rezultatele evaluării au 

fost comunicate cadrului didactic. Pe baza acestor evaluări au fost elaborate analize și 

rapoarte, dezbătute în Consiliul departamentului și facultăţii. Personalul auxiliar este evaluat 

pe baza Fişei individuale de evaluare a personalului auxiliar.  

 

2. ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ ŞI PUBLICISTICĂ 

 

2.1. Centre de cercetare 

La Facultatea 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 

https://horticultura.ucv.ro/horticultura/ro/licen%C8%9B%C4%83
https://horticultura.ucv.ro/horticultura/ro/master
https://horticultura.ucv.ro/horticultura/ro/doctorat
http://horticultura.ucv.ro/horticultura/sites/default/files/horticultura%20/Facultate/Management/Regulamente/regulament_evaluare_cadre_didactice_horticultura_2018.pdf
http://horticultura.ucv.ro/horticultura/sites/default/files/horticultura%20/Facultate/Management/Regulamente/regulament_evaluare_cadre_didactice_horticultura_2018.pdf
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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 

 

2.2. Rezultatele cercetării 

2.2.1. Valorificarea superioară a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice  

În anul universitar 2018/2019 la Facultatea de Horticultură au fost derulate proiecte tip 

Bridge Grant, proiecte Plan sectorial - MADR București, proiecte ADER - MADR București, 

Cec de inovare, proiecte PNIII, Proiecte fonduri europene (POCU), Proiect ROSE - Școli de 

vară, Interreg Europe. Rezultatele cercetării au fost valorificate prin publicarea unor articole 

în reviste cotate ISI (12) sau proceedings paper (9), în reviste din fluxul principal de publicaţii 

indexate BDI (50) și 10 cărți. 

 

2.2.2. Premierea rezultatelor obținute în cercetare 

În anul academic 2018/2019 au fost obținute următoarele premii: 

Premiu CNCS 4 PN-III-P1-1.1-PRECISI-2019- 33573, Panaite T.D., Nour V.*, 

Vlaicu P.A., Ropota M., Corbu A.R., Saracila M. 2019. Flaxseed and dried tomato waste used 

together in laying hens diet. Archives of Animal Nutrition 73(3), 222-238C (revista in zona 

rosie) 

Diplomă de Excelență si Medalia Pro Invent pentru cererea de brevet de invenție  

Ouă cu conținut ridicat de acizi grași polinesaturați omega 3 și carotenoizi si metoda de 

obtinere a acestora acordată la Salonul Internațional al Cercetării, Inovării și Inventicii PRO 

INVENT Cluj-Napoca, ediția a XVI-a, 20-22 martie 2019. 

 

  
 

Diplomă de Excelență pentru cererea de brevet de invenție Pâine fără gluten pe bază 

de făină de orez cu făină de năut și pudră de roșcove și procedeu de obținere a acesteia 

acordată la Salonul Internațional al Cercetării, Inovării și Inventicii PRO INVENT Cluj-

Napoca, ediția a XVI-a, 20-22 martie 2019 

Diplomă de Excelență a USAMV Cluj-Napoca pentru cererea de brevet de invenție 

Pâine fără gluten pe bază de făină de orez cu făină de năut și pudră de roșcove și procedeu de 

obținere a acesteia acordată la Salonul Internațional al Cercetării, Inovării și Inventicii PRO 

INVENT Cluj-Napoca, ediția a XVI-a, 20-22 martie 2019 
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Diplomă și Medalie de Argint pentru cererea de brevet de invenție Ouă cu conținut 

ridicat de acizi grași polinesaturați omega 3 și carotenoizi si metoda de obtinere a acestora 

acordată la Salonul Internațional de Invenții și Inovații EUROINVENT, Iași, 16-18 mai 2019. 

Diplomă de excelență pentru cererea de brevet de invenție Pâine fără gluten pe bază 

de făină de orez cu făină de năut și pudră de roșcove și procedeu de obținere a acesteia 

acordată la Salonul Internațional de Invenții și Inovații EUROINVENT, Iași, 16-18 mai 2019. 

 

2.3. Gala Cercetării, Fondul SACS 

Gala Excelenţei în cercetare ştiinţifică - 28 noiembrie 2019, în 

Aula „Mihai I al României”. https://www.ucv.ro/pdf/media/stiri/2019/11/ 

BrosuraGalaCercetarii2019.pdf. Un număr de 22 cadre didactice ale 

Facultății de Horticultură au primit granturi interne de cercetare. 

Granturile alocate pot fi folosite în concordanță cu NORME 

referitoare la constituirea şi utilizarea fondului pentru sprijinirea 

activităţii de cercetare ştiinţifică  
https://www.ucv.ro/cercetare/organizare/legislatie_norme_proceduri.php. Sumele ce se vor 

aloca pentru actuala competiție vor fi corelate cu punctajul 

individual cumulat. 

Nume, prenume Punctaj publicatii 

Cimpoiasu Rodica Aurelia 11,00 

Cosmulescu Sina Niculina 7,00 

Ștefănescu Dragoș 4,67 

Dinu Maria 3,39 

Birsanu (Ionescu) Mariana 2,67 

Nour Violeta 1,07 

Streche Alina 1,00 

Cojocaru Ileana 0,67 

Achim  Gheorghe 0,50 

Botu Mihai 0,50 

Cimpoiașu Vily 0,50 

Baduca Cimpeanu Constantin 0,45 

Muntean Camelia 0,45 

Stoica Felicia 0,45 

Rotaru Andrei 0,36 

Manda Manuela 0,33 

Nicu Carmen 0,33 

Cichi Daniela Doloris 0,25 

Capruciu Ramona 0,22 

Tutulescu Felicia 0,22 

Rotaru Iulia 0,20 

Preda Silvia-Ana 0,17 

Grant cadre didactice: 28.500 lei 

Suport 20% fond facultate: 5.700 lei 

Grant alocat – Total: 34.200 lei 

https://www.ucv.ro/pdf/media/stiri/2019/11/%20BrosuraGalaCercetarii2019.pdf
https://www.ucv.ro/pdf/media/stiri/2019/11/%20BrosuraGalaCercetarii2019.pdf
https://www.ucv.ro/cercetare/organizare/legislatie_norme_proceduri.php
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Premii acordate la Gala cercetării - domeniul Științe inginerești: 

Locul I: Conf.univ.dr Cimpoiașu Rodica Aurelia 

Locul III: Prof.univ.dr. Cosmulescu Sina Niculina 

Mențiune: Lect.univ.dr. Ștefănescu Dragoș Mihail 

 

2.4. Proiecte derulate 2019:  

 

Program Operațional Capital Uman: STUDENT ANTREPRENOR ÎN CADRUL 

FACULTĂȚILOR DE ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR ȘI 

HORTICULTURĂ; 6275726,36 lei; Director proiect: Prof.univ.dr. Cosmulescu Sina 

69 cadre didactice angajate; 

Sală de ședință renovată și mobilată; 

25 calculatoare achiziționate; 

220 studenți implicați; 

150 elevi implicați; 

80 cadre didactice – curs de formare.  

 

Interreg Europe: Project name: PROmoting the Governance of Regional Ecosystem 

ServiceS – PROGRESS; 172 000 Euro; Director proiect: Lect dr. Ștefănescu Dragoș 

Membrii Consorțiului: 

National Association of Italian Municipalities Tuscany - lider de proiect (Italia),  

Riga Technical University (Letonia),  

Eastern & Midland Regional Assembly (Irlanda),  

Tolna County Development Agency (Ungaria),  

CREAF (Ecologic Research and Forestry Applications Centre) (Spania),  

Universitatea din Craiova, Facultatea de Horticultură (România),  

Obiectivul general al proiectului este de a îmbunătăți politicile în regiunile partenerilor, 

pentru a implementa instrumentele de politici și strategii regionale dedicate conservării 

biodiversității și menținerii capacității naturii de a livra bunuri și servicii pe teritoriul Uniunii 

Europene. 

 

3. BAZA MATERIALĂ 

 

Obiectiv: Extinderea și modernizarea spațiilor de învățământ: săli de curs și laboratoare  

(Sala 436, Sala POCU, renovat laborator Microînmulțire).  

 

Obiectiv: 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 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).  

 

 

4. RESURSA UMANĂ ŞI STUDENŢII 

 

4.1. Resursa umană 

Resursa umană a Facultății de Horticultură cuprinde 47 cadre didactice și 19 ingineri, 

repartizate pe departamente.  
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Numărul de posturi didactice pe facultate în anul universitar 2019/2020 

Departamentul  Total, din care: Personal auxiliar 

total ocupat vacant  

Horticultură şi Ştiinţa Alimentului (D29) 30 25 5 10 

Biologie şi Ingineria Mediului (D30) 25 22 3 9 

Total  55 47 8 19 

 

Școala doctorală de Ingineria Resurselor Vegetale și Animale organizată în cadrul 

Facultății de Horticultură, este constituită, începând cu anul 2017, din 9 conducători de 

doctorat, din care 8 conducători de doctorat în Domeniul Horticultură, 1 conducător de 

doctorat în Domeniul Agronomie.  

 

Conducătorii de doctorat, domeniile şi specializările existente la Facultatea de Horticultură  

Nr. 

crt. 

Numele si prenumele Domeniul Ordinul 

1 Prof.univ.dr.ing. Baciu Adrian  Horticultură 1805/20.08.2007 

2 Prof.univ.dr.ing. Botu Ion Horticultură 5288/20.12.2001 

3 Prof.univ.dr.ing. Botu Mihai Horticultură 4697/14.08.2009 

4 Prof.univ.dr.ing. Cosmulescu Sina  Horticultură 3216/18.02.2015 

5 Prof.univ.dr.ing. Giugea Nicolae Horticultură 1805/20.08.2007 

6 Prof.univ.dr.ing. Mitrea Ion Horticultură 3665/10.04.2009 

7 Prof.univ.dr.ing. Mitrea Rodi Horticultură 1805/20.08.2007 

8 Prof.univ.dr.ing. Popa Daniela Horticultură 1805/20.08.2007 

9 Prof.univ.dr.ing. Cotigă Constantin Agronomie 5796/29.10.2009 

 

4.2. Studenții 

 

Practica studenților. Practica de specialitate s-a desfășurat în câmpurile didactice ale 

Facultății de Horticultură, la Grădina Botanică Rânca, SCDP Vâlcea, la agenți economici prin 

parteneriatele încheiate.  

  

 
 

 

Concursul Naţional Profesional Ştiinţific si Sportiv AGRONOMIADA 2020 

În perioada 9-12.05.2019, la USAMVB din Timișoara s-a desfăşurat a XXXI-a ediţie a 

Concursului Naţional Profesional Ştiinţific si Sportiv AGRONOMIADA. Facultatea de 
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Horticultură din Craiova a fost reprezentată de o echipă formată din studenţi şi cadre didactice 

care au participat la mai multe discipline de concurs. Studenţii au obţinut 1 premiu I, 2 premii 

II, și 3 menţiuni; au fost coordonați de următoarele cadre didactice: Lect.dr. Popescu Simona, 

Prof.dr. Cosmulescu Sina, Conf.dr. Tuțulescu Felicia, Conf.univ.dr. Nicu Carmen, 

Conf.univ.dr. Săvescu Petre; Lect. univ. dr. Gruia Marius. 
 

Numele și 

prenumele 

Specializarea Disciplina Premiul 

Marinescu Mihai Horticultură Pomicultură  Premiul I 

Nițulescu Larisa  Horticultură Arboricultură Premiul II 

Pașol Georgiana Ingineria și Protecția 

Mediului în Agricultură 

Poluarea apei, aerului si 

solului 

Premiul II 

Ilie Daniela Peisagistică  Proiectare spații verzi Mențiune 

Măceșanu Elena Tehnologia prelucrării 

produselor agricole 

Microbiologie Mențiune 

Fica Patricia Tehnologia prelucrării 

produselor agricole 

Tehnologia uleiului  Mențiune 

 

 
   

 

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE 2020 

În baza prevederilor art. 205 alin. (7) și (8) din Legea educației naționale nr.1/2011, Ordinului 

3111/2018 au fost depuse cereri de finanțare a 5 activități extracurriculare - științifice, tehnice.  

Au primit finanțare dintre acestea, suma aprobată fiind de 20225 lei. 

 

Nr. crt. Denumire activitate Suma (lei) 

1 Școala de toamna_IRVA-Școala doctorală 4625 

2 Sesiune științifică studențească 4500 

3 Ziua Pământului 3750 

4 Vizită tehnică Horticultură 4725 

 Vizită tehnică TPPA  2625 

 

Şcoala de toamnă "Horticultură performantă" " (24-26 octombrie 2019) a fost 

organizată pentru doctoranzii din Domeniul Horticultură şi Agronomie cu scopul de a le oferi 

un cadru de întâlnire şi dezbatere precum şi posibilitatea contactului cu specialişti din 

domeniu. Programul a cuprins o sesiune de comunicări ale doctoranzilor şi o vizită de 

documentare. 
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Sesiunea științifică studențească Sesiunea de 

Comunicări Știinţifice a Studenţilor şi a Masteranzilor 

(7 iunie 2019), eveniment la care au fost prezentate 

lucrări ştiinţifice realizate de studenţi şi masteranzi sub 

îndrumarea cadrelor didactice. Acestea au fost grupate 

pe două secţiuni (Horticultură - Ştiinţa alimentelor şi 

Biologie - Ingineria mediului) fiind ulterior publicate 

cele care s-au dovedit valoroase din punct de vedere 

ştiinţific. Au fost acordate câte un premiu I, II, III și o 

mențiune pentru fiecare secțiune. 

 

 

Ziua Pământului Vizita (27.06.2019) efectuată în 

teren a urmărit să asigure studenților de la Ingineria 

Mediului o şansă sporită şi consolidată de pregătire, în 

acord cu realitatea, precum şi orientarea şi consilierea 

celor ce doresc să îmbrăţişeze cariere de succes în 

domenii prioritare ale ingineriei mediului, să se 

perfecţioneze prin practică, corelând învăţarea cu piaţa 

muncii. Acțiunea a fost condusă de Lect dr. Diana Buzatu 

 
 

Vizită de studiu a studenților de la Facultatea de Horticultură prin programul 

"Activități extracuriculare“. Responsabil: Conf.dr. Dinu Maria 
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Vizită tehnică TPPA (21 mai 2019). Studenți la programul de 

studii Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole (T.P.P.A.) 

din cadrul Facultății de Horticultură în vizită tematică la 

prestigioase unități cu profil de industrie alimentară din 

Oltenia. 

 

 

 

 

Premii obținute de studenți  

- Premiul I la CONFERINȚA NAȚIONALĂ 

STUDENȚEASCĂ Provocări și oportunități 

privind valorificarea deșeurilor agro-alimentare, 

Ediția II, 18-20 Aprilie 2019, Sibiu,  

Lucrarea Dezvoltarea de produse alimentare cu 

funcționalitate ridicată prin valorificarea 

subproduselor de la procesarea cătinei; Studenți: 

Nicoleta LAZĂR, Alina SÂRBU; Îndrumători: 

Prof. univ. dr. habil. Violeta NOUR; Conf. univ. dr. 

Felicia TUŢULESCU 

. 

„Studenţii noştri pot mai mult”. Ediția a VIII-a 2019 (21-22 mai), în Centrul Vechi al 

Craiovei și a fost organizat de Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) în 

colaborare cu Casa de Cultură a Studenților (CCS). Au fost organizate concursuri interactive 

de cultură generală, perspicacitate, îndemânare, etc., la care au fost implicați studenții UCV.  

 

 
 

„Studenţii noştri pot mai mult” Drobeta T. Severin, 27 mai 2019 
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Winterland 2019. Târg de Crăciun ajuns la cea de-a IX-a ediţie, 

organizat miercuri, 11 decembrie, începând cu ora 11.00, în Holul Central 

al Universităţii din Craiova. Ca în fiecare an, studenţii Facultăţii de 

Horticultură au realizat decoraţiuni deosebite, unicat, cu specific de 

sărbătoare, care au putut fi achiziţionate până pe 16 decembrie. Din suma 

obținută au fost cumpărate daruri pentru ca Moș Crăciun să ajungă și în 

casa unor orfani din satul Izvoare, jud Dolj. 

 

 

5. VIZIBILITATEA NAȚIONALĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ 

 

5.1. Organizarea unor evenimente de promovare 

În anul 2019 au fost organizate următoarele evenimente: 

1. Simpozionul Internațional HORTICULTURE, FOOD AND ENVIRONMENT - Priorities 

and perspectives, 25-26 octombrie 2018 

2. Proiectul ROSE "Un mediu sănătos pentru viitorul tău" 

3. Evenimentul FoCar 2017 

4. Omagierea personalităților horticulturii: Prof.univ.dr. GODEANU ION la a 80-a aniversare 

 

Simpozionul Ştiinţific Internaţional HORTICULTURĂ, ALIMENTAŢIE, MEDIU (25-

26 octombrie 2018) Simpozionul Ştiinţific Internaţional HORTICULTURĂ, 

ALIMENTAŢIE, MEDIU (24 - 25 oct 2019). La manifestare au participat cu lucrări 

cercetători din România şi din străinătate (Turcia, Grecia, Moldova) care au prezentat 96 de 

comunicări sub formă de prelegeri invitate, prezentări orale şi postere. 

De asemenea, manifestarea s-a constituit într-un prilej de omagiere a cadrelor didactice care 

au activat în trecut la Facultatea de Horticultură şi care şi-au adus aportul la dezvoltarea 

acestui domeniu.  

 

Lucrările prezentate în cadrul simpozionului au fost publicate în volumul XXIII al revistei 

Analelor Universității din Craiova, seria Biologie, Horticultură, Tehnologia Prelucrării 

Produselor Agricole. S-au continuat demersurile de menținere a revistei în bazele de date 

internaționale Zoological Record (http://mjl.clarivate.com/cgi-

bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=*1453-1275), CAB Abstracts and Global Health 

(by CAB International), Index Copernicus International. 

 

 
 

http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=*1453-1275
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=*1453-1275
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Omagierea personalităților horticulturii: Prof. univ. dr. CORNEANU 

GABRIEL, Lect. univ. dr. COSTACHE IULIAN 

 

 
 

Au fost publicate nr. 1 și 2 ale volumului 

9/2018 al revistei South-Western Journal 

of Horticulture, Biology and Environment 

și s-au continuat demersurile de menținere 

a revistei în bazele de date internaționale 

Zoological Record, Index Copernicus, 

CAB Abstracts, Open Academic Journals 

Index, Google Academic, Scopus şi 

EBSCO. Revista este inclusă în Master 

Journal List http://mjl.clarivate.com/cgi-

bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=*2067-

9874Zoological Record. 

 

Evenimentul FoCar 2019 (27 – 28 noiembrie 2019). Evenimentul și-a propus 

dezvoltarea unor mecanisme de sprijin pentru evoluţia în carieră a studenților și pentru 

inserţia lor profesională. Atelierele de lucru tematice organizate de Facultatea de Horticultură 

în cadrul evenimentului FoCar 2019 au fost următoarele: 

http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=*2067-9874
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=*2067-9874
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=*2067-9874
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=B7
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5.2. Organizare workshop-uri  

În vederea asigurării resurselor necesare pentru organizarea/desfășurarea unor activități 

ocazionale (conferințe, simpozion, workshop), au fost depuse cereri de finanțare din Fondul 

Situații Speciale pentru 9 acțiuni, 7 dintre acestea au primit finanțare (suma aprobată - 41400 

lei). 

 

Denumire activitate Perioada  

Simpozion 2019 25-26 octombrie 2019 

Viticultura și vinurile Olteniei 11 iulie 2019 

Biodiversitatea ariilor protejate 19 iunie 2019 

Ziua Europeană a Parcurilor 26 iunie 2019 

Parcuri istorice din Oltenia 20 iunie 2019 

Horticultura Olteniei 25 octombrie 2019 

Alimente, nutriție și sănătate 1 noiembrie 2019 

 

 

Workshopul Viticultura și vinurile Olteniei. Evenimentul a avut ca scop realizarea 

unor schimburi de idei privind provocările din domeniul viticulturii, oenologiei şi 

oenoturismului. Responsabil: Conf.dr. Muntean Camelia, Conf.dr. Mărăcineanu Cristian. 

    
 

Workshop-ul "Ziua Europeană a Parcurilor Naționale" 26 iunie 2019 – scopul de 

a informa studenții despre biodiversitatea Parcului Natural Porțile de Fier și despre importanța 

conservării acesteia. Responsabil: Lect.dr. Bușe Dragomir Luminița.  

 

Workshop "Biodiversitatea ariilor protejate", 19 iunie 2019 - cunoașterea de către 

studenții și masteranzii Facultății de Horticultură a biodiversității din ariile protejate ale 

Olteniei. Responsabil: Lect.dr. Răduțoiu Daniel.  
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Workshop-ul "Parcuri istorice din Oltenia" (20 iunie 2019). Studenții Facultății de 

Horticultură, specializarea Peisagistică, au aprofundat cunoștințele dobândite la orele de curs 

în cadrul workshop-ului "Parcurile istorice ale Olteniei", ocazie cu care au vizitat Parcul 

Zăvoi din Râmnicu Vâlcea (parc cu o istorie de aproape 170 de ani), serele Dumbrafox și 

Parcul balnear Govora (leagănul stațiunii balneare Govora, loc în care s-au construit, în 

perioada 1882-1894, primul stabiliment de băi şi primele spatii pentru cazarea pacienților). 

Responsabil: Lect.dr. Mandă Manuela 

 
 

Workshop-ul "Horticultura Olteniei" (25 octombrie 2019) - evenimentul a fost 

organizat de Facultatea de Horticultură şi a avut ca scop realizarea unor schimburi de idei 

privind provocările din domeniul horticulturii. Responsabil: Prof.dr. Cosmulescu Sina 

 

Workshop-ul "Alimente, nutriție și sănătate" (01.11.2019). A reunit specialiști din 

domeniul nutriției umane, medicinei, farmaciei, sociologiei și industriei alimentare pentru a 

promova în rândul studenților un dialog privind incidența crescută a bolilor care pot fi 

corelate cu dezechilibrele alimentare, alimentația corectă și practicarea unui stil de viață 

sănătos. Responsabil: Prof.dr. Nour Violeta 
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Proiect cultural educativ MUZEUL – O ȘCOALĂ 

ALTFEL: IMPORTANȚA CONSERVĂRII 

BIODIVERSITĂȚII ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII 

DURABILE  

Secţia de Ştiinţele Naturii a Muzeului Olteniei Craiova 

continuă seria manifestărilor înscrise în cadrul proiectului cultural-

educativ Muzeul – O Școală Altfel, cu masa rotundă având ca 

temă IMPORTANȚA CONSERVĂRII BIODIVERSITĂȚII ÎN 

CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DURABILE, o serie de 

videoproiecții susținute de studenți din cadrul Departamentului de 

Biologie și Ingineria Mediului al Facultății de Horticultură a 

Universității din Craiova și elevi de la Colegiul Tehnic Costin D. 

Nenițescu și Liceul Charles Laugier. 

Proiectul ROSE – ȘCOLI DE VARĂ: UN MEDIU SĂNĂTOS PENTRU 

VIITORUL TĂU (15-30 IULIE 2019) - programe de vară de tip punte dedicate liceenilor, 

prin Schema de Granturi Competitive pentru universități din Proiectul privind Învățământul 

Secundar / ROSE. 

Buget: 119394 Euro / 542622 lei; Durata: 3 ani 

52 de elevi, din patru licee: Colegiul Naţional „Ioniţă Asan“ Caracal, județul Olt; Colegiul 

Tehnic „General Gheorghe Magheru“ Târgu Jiu, județul Gorj; Colegiul Tehnic „Danubius“ 

Corabia, judeţul Olt și Colegiul Naţional „Radu Greceanu“ Slatina, județul Olt. 16 cadre 

didactice ale Facultății de Horticultură au fost implicate în desfășurarea activităților 

proiectului: Cosmulescu Sina, Răduțoiu Daniel, Mandă Manuela, Olaru Luminița, Ștefănescu 

Dragoș, Vlădulescu Carmen, Ionică Mira, Dinu Maria, Tuțulescu Felicia, Bălescu Carmen, 

Ciupeanu Daniela, Stoica Felicia, Mărăcineanu Cristian, Lascu Nicolae, Căpruciu Ramona, 

Costea Dorin.  

Cursurile Școlii de vară AG13, ediția 2019, s-au încheiat cu momente încărcate de emoții, 

zâmbete, îmbrățișări, optimism și cu promisiunea că ne vom revedea cu elevii în postura de 

studenți ai Universității din Craiova.  
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5.3. Mobilități ERASMUS  

Mobilități Erasmus in-coming: 1 student de la Universitatea TEI of Thessaly Grecia a 

fost prezent la studii la Facultatea de Horticultură în anul academic 2018/2019. Mobilități 

Erasmus out-going: 2 studenți ai Facultății de Horticultură au primit bursă de studii și 

plasament la Universitatea TEI of Thessaly, Grecia și Technical University of Valencia, 

Spania. Șapte cadre didactice au beneficiat de mobilități Erasmus la diferite universități 

partenere: University of Palermo, TEI of Thessaly, University of Lille, Angel Kanchev 

University of Ruse, Universitat Politecnica de Valencia. 

 

LISTA STUDENŢILOR ERASMUS+ OUTGOING  

Nume şi 

prenume 

Universitatea parteneră Specializarea Semestrul Tipul 

mobilităţii 

Măceșanu 

Elena Andreea 

Technical University of 

Valencia (E VALENCI02) 

TPPA I studii 

Tiță Ramona 

Mihaela 

Technological Education 

Institute of Thessaly, Greece (G 

LARISSA 02) 

MERN I plasament 

 

LISTA STUDENŢILOR ERASMUS+ INCOMING 

Nume şi 

prenume 

Universitatea parteneră Specializarea Semestrul Tipul 

mobilităţii 

Theodoris 

Samarinas 

Technological Education 

Institute of Thessaly, Greece (G 

LARISSA 02) 

Horticultură II plasament 
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MOBILITAȚI CADRE DIDACTICE OUTGOING ERASMUS+ 

 
 

În prezent, la Facultatea de Horticultură sunt încheiate numeroase acorduri bilaterale 

ERASMUS 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%20partenere.pdf.  

 

5.4. Alte modalităţi de reprezentare sau promovare a facultăţii şi imaginii acesteia 

Platforma ResearchGate 

  
 

Platforma - Google Academic - un motor de căutare disponibil gratuit, care oferă căutare de 

tip text-integral de publicații științifice în toate formatele și disciplinele 

http://horticultura.ucv.ro/horticultura/sites/default/files/horticultura/Erasmus/Universitati%20partenere.pdf
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Reprezentare facultate - Membrii comisii MEN 

• ARACIS 

Conf. dr. Cichi Daniela Doloris  

Prof. dr. Cosmulescu Sina Niculina  

Conf. dr. Costea Dorin Constantin  

Conf. dr. Dinu Maria 

Prof. dr. Nour Violeta  

Conf. dr. Tuțulescu Felicia  

Prof. dr. Popa Daniela Valentina 

Conf. dr. Roșca Adrian  

Prof. dr. Cimpoiaşu Vily Marius  

Conf. dr. Ciupeanu Calugaru Eleonora Daniela 

• CNATDCU 

Prof. dr. Cosmulescu Sina Niculina 

Prof. dr. Popa Daniela Valentina 

Prof. dr. Nour Violeta  

Prof. dr. Botu Mihai 

 

Platforma RESEARCHERID permite identificarea facilă a autorilor prin ResearcherID și 

articolelor scrise de același autor printr-o simplă căutare. 10 cadre didactice ale Fcaultății de 

Horticultură sunt prezente în acestă platformă: Achim Gheorghe, Botu Mihai, Buzatu Diana, 

Cimpoiașu Vily, Cimpoiașu Rodica, Cosmulescu Sina, Costea Dorin, Mandă Manuela, Nour 

Violeta. 

 

5.4. Imaginea instituțională 

Imaginea instituțională a avut în vedere două componente: identitatea instituţională și 

promovarea facultății. Prima componentă se referă la crearea în anul 2019 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/ 
https://www.facebook.com/Facultatea.de.Horticultura.Craiova/). 

http://pfe.aracis.ro/inscriere/registru/evaluator/240/
http://pfe.aracis.ro/inscriere/registru/evaluator/240/
http://pfe.aracis.ro/inscriere/registru/evaluator/256/
http://pfe.aracis.ro/inscriere/registru/evaluator/256/
http://pfe.aracis.ro/inscriere/registru/evaluator/752/
http://pfe.aracis.ro/inscriere/registru/evaluator/752/
http://pfe.aracis.ro/inscriere/registru/evaluator/1076/
http://pfe.aracis.ro/inscriere/registru/evaluator/1076/
http://pfe.aracis.ro/inscriere/registru/evaluator/2884/
http://pfe.aracis.ro/inscriere/registru/evaluator/2884/
http://pfe.aracis.ro/inscriere/registru/evaluator/1590/
http://pfe.aracis.ro/inscriere/registru/evaluator/1590/
http://pfe.aracis.ro/inscriere/registru/evaluator/707/
http://pfe.aracis.ro/inscriere/registru/evaluator/707/
http://pfe.aracis.ro/inscriere/registru/evaluator/766/
http://pfe.aracis.ro/inscriere/registru/evaluator/766/
http://pfe.aracis.ro/inscriere/registru/evaluator/783/
http://pfe.aracis.ro/inscriere/registru/evaluator/783/
http://pfe.aracis.ro/inscriere/registru/evaluator/1138/
http://pfe.aracis.ro/inscriere/registru/evaluator/1138/
http://pfe.aracis.ro/inscriere/registru/evaluator/256/
http://pfe.aracis.ro/inscriere/registru/evaluator/256/
http://pfe.aracis.ro/inscriere/registru/evaluator/707/
http://pfe.aracis.ro/inscriere/registru/evaluator/707/
http://pfe.aracis.ro/inscriere/registru/evaluator/2884/
http://horticultura.ucv.ro/horticultura/
https://www.facebook.com/Facultatea.de.Horticultura.Craiova/
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A doua componentă, promovarea imaginii facultăţii, s-a realizat atât în mass-media 

regională / naţională cât și prin intermediul site-urilor de socializare (facebook), site-ului 

facultății sau prin vizite de promovare a ofertei educaționale în cadrul unor licee din județele 

Dolj, Olt, Gorj, Vâlcea, Mehedinți, Teleorman etc. 

 

5.5. ACȚIUNI DE VOLUNTARIAT 

 

16.03.2019 - studenţii Facultăţii de Horticultură au fost prezenţi în cadrul proiectului 

“Plantăm fapte bune în România”, acţiune aflată sub coordonarea la nivel local a Asociaţiei 

Creştini. Alături de alţi voluntari, în comuna Greceşti, Dolj, s-au plantat 10000 de puieţi de 

cer pe o suprafaţă de 2 ha. Ca de fiecare dată, ne-am bucurat să participăm la acest proiect. 

Mulţumim organizatorilor şi studenţilor noştri pentru implicare 

  
 

6.04.2019 – înființarea plantației pomicole la Stațiunea Didactică Banu Mărăcine, cu 

material săditor produs în câmpul didactic al Facultății de Horticultură. Alături de cadre 

didactice și studenți ai Facultății de Horticultură au participat elevi, membri Leo Club 

Excelion Craiova, însoțiți de Leo Advisor Raluca Turcitu, membră a Lions Club Craiova 

Cetatea Băniei și prof. Doina Turcitu, președinte fondator Lions Club Craiova Cetatea Băniei.  
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08 - 11 aprilie 2019 - "Ajută-i din puținul tău", în Holul Central al Universității.  

 

  
 

7 Noiembrie 2019 ,,Gândește sănătos, trăiește sănătos!,, 

ASFH a organizat activitatea din Grădina Botanică Craiova în cadrul căreia voluntarii noștri 

au luat contact cu cetățeni ai societății craiovene, având astfel ocazia să le inoculeze ideea 

unui stil de viață sănătos, toate acestea desfășurăndu-se pe parcursul evenimentului 

Studentiada ediția 2019!!! 

 

 
 

4 - 11 octombrie 2019 - Zbor prin natură. În holul 

mare al Universității din Craiova - imagini inedite cu 

specii protejate, locuri și peisaje sălbatice pe care 

obiectivul aparatului de fotografiat al angajaților 

Centrului Județean pentru Protectia Naturii, Turism si 

Dezvoltare Rurala Durabila Dolj si al domnisoarei 

Stoenescu Ana Maria, în calitate de voluntar, le-a 

surprins în decursul desfășurării activităților de teren. 

 

 

 

27 septembrie 2019 – Noaptea cercetătorilor. Cu mic, cu mare facem cercetare la standul 

Facultății de Horticultură ! 
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6-8 septembrie 2019 - Festivalul Street Delivery, pe strada Mihail Kogălniceanu. Street 

Delivery este un manifest urban care are loc pe strazile din Romania si este cunoscut si ca 

fiind cel mai influent eveniment de responsabilitate civica de la noi din tara. Studenții 

Facultății de Horticultură au oferit oportunitatea de a PARTICIPA GRATUIT la CURSURI 

DE DESIGN FLORAL în cadrul Festivalului Street Delivery. 

 

   
 

13 iunie 2019 - "Mai mult verde". Direcția Județeană pentru Sport și Tineret în parteneriat 

cu Facultatea de Horticultură din Craiova au derulat prima ediție a proiectului "Mai mult 

verde". În cadrul acestui proiect, studenții noștri de la specializarea Peisagistică au prezentat 

proiecte de amenajare peisagistică concepute pentru un spațiu din incinta Colegiului Național 

"Nicolae Titulescu". Cel mai bun proiect va fi implementat cu ajutorul elevilor voluntari din 

acest colegiu. 
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5.6. ABSOLVENȚI DE SUCCES – EMISIUNI DEDICATE HORTICULTURII LA 

TELE U CRAIOVA 

 

22 martie 2019 

Momentul în care cei care au fost până de curând studenții Facultății de Horticultură 

descoperă tainele cercetării: Ing. Mircea Constantinescu 

 

Băjenaru George-Alin, unul dintre absolvenții facultății noastre specializările Tehnologia 

Prelucrării Produselor Agricole (licență) și Controlul și Expertiza Produselor Alimentare 

(master). 

 

26 iunie 2019. "Florile înfrumusețează viața, nu doar casele și grădinile. Pasiunea pentru 

frumos cu studiul îndelung la Facultatea de Horticultură din cadrul Universității din Craiova a 

făcut din Andreea Melinescu unul dintre cei mai buni specialiști în arta decorării cu flori din 

oraș. 

 

20 iunie 2019 "Fiecare picătură de vin are o poveste, iar noi astăzi vă prezentăm povestea 

Veronicăi Gheorghiu, manager de cramă și absolventă a Facultății de Horticultură, din 

cadrul Universității din Craiova.„ https://www.youtube.com/watch?v=v3IGxBMj-OY 

 

  
 

Horticultura, mina de aur pentru piața muncii, 

https://www.teleucraiova.ro/2019/07/11/horticultorii-mina-de-aurpentrupiatamuncii/ 

DE TELE U CRAIOVA · 11 IULIE 2019 

 

„Urgent! Locuri de muncă, se caută ingineri 

horticoli!”, așa sună sute de anunțuri de 

angajare pe site-urile de plasare a forței de 

muncă. Tot mai mulți români alegsă se 

dezvolte în zona antreprenoriatului agricol, 

astfel absolvenții facultăților de profil 

reprezintă mină de aur pentru angajatori. Cu 

ajutorul inginerilor pregătiți la Facultatea de 

Horticultură din cadrul Universității din 

Craiova și cu bani din  fonduri europene a 

ajuns, astăzi, la o producție de zeci de tone de afine, exportate integral în țări din Uniunea 

Europeană. Plantația de afini se întinde pe 10 hectare,pe dealurile din comuna doljeană 

Robănești. 

 

Emisiuni Tele U Craiova 

https://www.youtube.com/watch?v=v3IGxBMj-OY
https://www.teleucraiova.ro/2019/07/11/horticultorii-mina-de-aurpentrupiatamuncii/
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15 ianuarie 2019 

Emoții pentru studenții de la Facultatea de Horticultură specializarea Peisagistică. Tinerii și-

au prezentat planșele cu spațiile verzi proiectate după anumite reguli. 

https://www.teleucraiova.ro/20…/…/15/examen-la-peisagistica/ 

  
 

21 ianuarie 2019  

Examen sub microscop https://www.teleucraiova.ro/2019/01/18/examen-sub-microscop/ 

Studenții de la Facultatea de Horticultură, specializarea Tehnologia prelucrării produselor 

agricole au susținut, astăzi, examenul practic la Microbiologie specială. Aceștia au avut de 

analizat și identificat la microscop bacterii, drojdii și mucegaiuri. 

  
 

21 ianuarie 2019  

Evaluați la gust și cunoștințe despre vin https://www.youtube.com/watch?v=p_22yuFDWU8 

Vin fabricat de studenții Facultății de Horticultură degustat, astăzi, în cadrul examenului de 

Analiză senzorială. Pregătiți și concentrați la gust și miros aceștia au avut de trecut câteva 

teste pregătite de profesorul Băducă Constantin. 

  
 

20 mai 2019 

Insectele sub lupă https://www.teleucraiova.ro/2019/05/29/insectele-sub-lupa/ 

Pentru a implementa eficient teoria în practică, viitorii specialiști de la Facultatea de 

Horticultură au susținut astăzi ora de Entomologie în seră. Practica în teren le permite 

studenților să monitorizeze toate fazele de creştere şi îngrijire a florilor si plantelor.  

https://www.teleucraiova.ro/20…/…/15/examen-la-peisagistica/
https://www.teleucraiova.ro/2019/01/18/examen-sub-microscop/
https://www.youtube.com/watch?v=p_22yuFDWU8
https://www.teleucraiova.ro/2019/05/29/insectele-sub-lupa/
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Management financiar. Administrarea eficientă a resurselor financiare și atragerea de noi 

surse de finanțare ca obiectiv prevăzut în Planul Strategic al facultății a rămas un obiectiv 

prioritar pentru conducerea facultății și pe anul 2019, dificil de realizat, principala cauză 

rămânând diminuarea absolvenților cu diploma de Bacalaureat, la nivel național, reflectată și 

în scăderea procentului de doritori de formare profesională universitară.  

 

Mulțumesc studenților și colegilor pentru implicare și sprijinul acordat! 

 

 

Prezentul raport a fost aprobat de Consiliului Facultății în ședința din 6 martie 2020 

 

 

Decan,  

Prof.univ.dr. Cosmulescu Sina Niculina 


