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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 (48 studenți doctoranzi în anul 

academic 2020/2021). 

 

Tabelul 3. Numărul de studenţi fizici, învăţământ de licenţă în anul universitar 2020/2021 

Nr.crt. Specializarea Total 

1 Horticultură 107 

2 Peisagistică 78 

3 Tehnologia prelucrării produselor agricole 70 

4 Biologie 126 

5 Ingineria și protecția mediului în agricultură 91 

 TOTAL 472 

 

Tabelul 4. Numărul de studenţi fizici, învăţământ master în anul universitar 2020/2021 

Nr.crt. Specializarea Total 

1 Management și consultanță în horticultură și dezvoltare rurală 42 

2 Expertizare viti-vinicolă 31 

3 Evoluția ecosistemelor naturale și conservarea biodiversității 38 

4 Managementul ecologic al resurselor naturale 42 

5 Siguranța alimentară și protecția consumatorului 55 

Total  213 

 

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. 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 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 

https://horticultura.ucv.ro/horticultura/ro/managementul-calitii
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
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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 

17 Șef l. Răduțoiu Daniel 

18 Șef l. Ștefănescu Dragoș Mihail 

 

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 

(https://horticultura.ucv.ro/horticultura/ro/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 

Centrele de cercetare au direcţiile de cercetare proprii, colective de cercetare și infrstructură 

specifică.  

 

2.2. Rezultatele cercetării 

2.2.1. Valorificarea superioară a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice  

În anul universitar 2019/2020 la Facultatea de Horticultură au fost derulate proiecte tip 

Parteneriate pentru transfer de cunoștințe, Proiecte complex PCCDI, Proiecte de transfer la 

operatorul economic – PTE, Proiecte fonduri europene (POCU), Proiect ROSE, Interreg 

Europe. Rezultatele cercetării au fost valorificate prin publicarea unor articole în reviste cotate 

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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ISI (22) sau proceedings paper (6), în reviste din fluxul principal de publicaţii indexate BDI 

(46), 3 cărți și un brevet de invenție (soi de nuc Redval).   

 

2.2.2. Premierea rezultatelor obținute în cercetare 

În anul academic 2019/2020 au fost obținute următoarele premii: 

PN-III-P1-1.1-PRECISI-2020-46172: Cosmulescu, S., & CALUSARU, F. G. (2020). 

Influence of temperature on blackthorn (Prunus spinosa L.) phenophases in spring season. 

Journal of Agricultural Meteorology, 76 (1), 53-57 (revista in zona galbenă). 

 

2.3. Gala Cercetării, Fondul SACS 

 

Gala Excelenţei în cercetare ştiinţifică - 18 decembrie 2020, pe 

platforma CiscoWebex. 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. 11 cadre didactice și 3 doctoranzi au primit 

granturi interne de cercetare. 

 

Nr. crt. Nume si Prenume Total punctaj Suma grant (lei) 

1 Rotaru Andrei 6.00 2500 

2 Nour Violeta 3.33 1500 

3 Popescu Simona Mariana 1.81 500 

4 Botu Mihai 1.30 500 

5 Cojocaru Ileana 1.20 500 

6 Cosmulescu Sina Niculina 0.67 250 

7 Dinu Maria 0.50 250 

8 Mitrea Rodi 0.40 250 

9 Rosca Adrian 0.33 250 

10 Olimid Daniel Alin 0.22 250 

11 Nicolae Ion 0.18 250 

12 Alabedallat Yazan (drd) 0.90 250 

13 Cornescu Felicia (drd) 0.67 250 

14 Giura Simona (drd) 0.40 250 

Grant cadre didactice 7.750 lei 

 

 

2.4. Proiecte derulate 2020:  

 

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; 

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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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. 

 

PN-III-P1-1.2-PCCDI- 2017-0662: Creşterea capacităţii instituţionale de cercetare – 

dezvoltare- inovare în domeniul pomiculturii ecologice; 295000 lei; Responsabil de 

proiect: Prof.dr. Botu Mihai.  

 

PN-III-P2-2.1-PTE-2019-0198: Realizarea unei sonde electrochimice multi-canal 

pentru a monitoriza evoluția sedimentelor (SEMSED); 564775 lei; Director de proiect: 

Prof.dr. Cimpoiașu Vily. 

 

3. BAZA MATERIALĂ 

 

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

laboratoare:  

Proiect FDI: Reabilitarea și dotarea bazei de practică în domeniul horticulturii la 

Universitatea din Craiova, cu ajutorul fondului de dezvoltare instituţională; 270000 lei; 

Director de proiect: Conf. dr. Nicu Carmen Alexandra 

 

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 caadre 

didactice auxiliare, repartizate în două departamente: Horticultură și Știința alimentului 

(D29), Biologie și Ingineria mediului (D30). Numărul de posturi din Statele de funcții ale 

Facultății de Horticultură, pentru anul academic 2020/2021 este de 56, din care 47 ocupate de 

titulari.  
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Școala doctorală de Ingineria Resurselor Vegetale și Animale organizată în cadrul 

Facultății de Horticultură, este constituită, începând cu anul 2017, din 8 conducători de 

doctorat, din care 7 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 Mihai Horticultură 4697/14.08.2009 

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

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

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

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

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

8 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.  

   

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE 2020 

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

3111/2018: Școala de toamna_IRVA-Școala doctorală, Sesiune științifică studențească, 

ambele desfășurate online.  

 

Şcoala de toamnă "Horticultură 

performantă" În perioada 23 – 24 

octombrie s-a desfășurat Școala de 

Toamnă – Horticultură Performantă, 

eveniment organizat de Școala Doctorală 

de Inginerie a Resurselor Animale și 

Vegetale, în cadrul căruia doctoranzii au 

prezentat cele mai recente cercetări 

efectuate. 

 

Sesiunea științifică studențească. 

Facultatea de Horticultură, în parteneriat 

cu Asociația Studenților Facultății de Horticultură, a organizat Sesiunea Științifică 

Studențească – ediția 2020,  eveniment științific organizat on-line, în data de 05.06.2020. Au 

fost acordate câte un premiu I, II, III și o mențiune pentru fiecare secțiune. 
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Winterland 2020. În fiecare decembrie, în ultimii 9 ani, studenții Facultății de 

Horticultură, din cadrul Universității din Craiova  au organizat, în scop caritabil, Expozitia  de 

Crăciun - “Winterland”, împărțind bucurie și inspirație celor prezenți. Pentru că anul 2020 a 

fost diferit, studenții au dorit să facă un altfel de eveniment – au oferit câteva idei pentru 

decorațiuni și modul de realizarea al acestora. 

 

   
 

„Granturile GreenMania“. Un student al 

Facultății de Horticultură a iniţiat, în 

colaborare cu un ONG, o campanie de 

reciclare a dozelor de aluminiu în Craiova. 

Mihai-Valentin Duca, student în anul II la 

Universitatea din Craiova, Facultatea de 

Horticultură, specializarea Ingineria și 

Protecția Mediului în Agricultură, în 

colaborare cu Asociaţia Alucro, singurul ONG 

din ţară care se ocupă exclusiv cu reciclarea 

dozelor din aluminiu şi asociaţie deţinătoare a 

licenţei Every Can Counts, au amplasat în oraş 

opt recipiente din carton pentru colectarea selectivă a dozelor de băuturi. Proiectul de 

reciclare a dozelor de aluminiu este realizat în cadrul programului „Granturile GreenMania“, 

derulat de Every Can Counts România. 

 

 

5. VIZIBILITATEA NAȚIONALĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ 

 

5.1. Organizarea unor evenimente de promovare 

 

Simpozionul Ştiinţific Internaţional HORTICULTURĂ, ALIMENTAŢIE, MEDIU (29-

30 octombrie 2020). La manifestare au participat cu lucrări cercetători din România şi din 

străinătate (Turcia, Grecia, Moldova) care au prezentat 75 de comunicări sub formă de 
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prelegeri invitate, prezentări orale şi postere. 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. 

 
 

 
 

Au fost publicate nr. 1 și 2 ale volumului 

11/2020 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. 

 

Proiecte.pmu.ro - Investiţii pentru viitor! 

 

Proiectul ROSE – ÎMPREUNĂ PENTRU UN VIITOR PRIN EDUCAȚIE programe de 

vară de tip punte dedicate liceenilor, prin Schema de Granturi Competitive pentru universități 

din Proiectul privind Învățământul Secundar / ROSE. Scopul proiectului: creștere a gradului 

de retenție a studenților din primul an (câte 140 de studenți pentru fiecare an de implementare 

vor forma grupul țintă) din cadrul Facultății de Horticultură, domeniile Horticultură, Biologie, 

Ingineria Mediului și Ingineria Produselor Alimentare.  

Au fost derulate activități directe cu grupul țintă:  

(a) activități remediale și de tutorat;  

(b) activități de coaching și dezvoltare personală, de consiliere și orientare în carieră și de 

dezvoltare a competențelor socio-emoționale;  

(c) derularea unor activități extracurriculare, vizite de studiu, workshop-uri, cercuri 

studențești.  

= 21 cadre didcatice implicate; Responsabil proiect: Șef l. Căpruciu Ramona 

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=*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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Proiect ROSE - Grant 337 SGU PV III: Să descoperim viata de student la horticultură. 

Responsabil proiect: Șef l. Manda Manuela. 

 

NOAPTEA CERCETĂTORILOR:  

Desfășurat în data de 27 noiembrie 2020 evenimentul Noaptea Cercetătorilor la UCV a fost 

inclus evenimentului European “Noaptea Cercetătorilor”, pentru a sublinia și cu această 

inițiativă atât activitățile de cercetare din România cât și dezvoltarea tehnologică, identități 

îmbinate prin sunete și muzică: DoReMi-RO. 2020 a fost Anul Internațional al Sunetului, un 

domeniu de mare importanță pentru evoluția aplicațiilor științifice și tehnologice în societatea 

modernă. Facultatea de Horticultură a participat la eveniment cu două activități: (1) 

Conservarea colecțiilor cu valoare patrimonială de excepție și (2) Cum să testăm calitatea apei 

potabile. 

 
 

5.3. Mobilități ERASMUS  

Mobilități Erasmus out-going: 3 studenți ai Facultății de Horticultură au primit bursă de 

studii și plasament la Universitatea TEI of Thessaly, Grecia și un cadru didactic a beneficiat 

de mobilitate Erasmus la Hamburg University. 

 

LISTA STUDENŢILOR ERASMUS+ OUTGOING  

Nume şi 

Prenume 

Universitatea parteneră Specializarea Semestrul Tipul 

mobilităţii 

Stoenescu 

Ana Maria 

Technological Educational 

Institute of Thessaly (G 

LARISSA 02), Karditsa 

anul I/Școala 

Doctorală 

I Plasament 

Mornea 

Razvan 

Victor 

Technological Educational 

Institute of Thessaly (G 

LARISSA 02) 

Horticultură I Plasament 

Marinescu 

Titu Mihai 

Technological Educational 

Institute of Thessaly (G 

LARISSA 02) 

Horticultură I Plasament 

 

MOBILITAȚI CADRE DIDACTICE OUTGOING ERASMUS+ 
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Nume și 

prenume 

Universitatea gazdă Tipul 

Mobilității 

Perioada de 

mobilitate 

Popescu 

Simona 

Mariana 

Hamburg University of Applied 

Science, Germania (D HAMBURG 

O6) 

Training 02.12.2019-

06.12.2019 

 

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 

 

 

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. Nour Violeta  

 

http://horticultura.ucv.ro/horticultura/sites/default/files/horticultura/Erasmus/Universitati%20partenere.pdf
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/2884/
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Platforma RESEARCHERID permite identificarea facilă a autorilor prin ResearcherID și 

articolelor scrise de același autor printr-o simplă căutare.  

 

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/). 

 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2020.  

 

Mulțumesc studenților și colegilor pentru implicare și sprijinul acordat! 

 

 

Prezentul raport a fost aprobat de Consiliului Facultății în ședința din 18 martie 2021 

 

 

Decan,  

Prof.univ.dr. Cosmulescu Sina Niculina 

http://horticultura.ucv.ro/horticultura/
https://www.facebook.com/Facultatea.de.Horticultura.Craiova/

