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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). În anul 2022 a fost obținută autorizarea 

provizorie pentru 2 programe noi de licență: Ingineria Produselor Alimentare - domeniul 

Ingineria Produselor Alimentare și Ingineria mediului – domeniul Ingineria mediului. 

Programele de licență au fost introduse în oferta educațională a anului universitar 2023/2024.  

 

Tabelul 1. Programele de licență 

Domeniul Specializarea Forma 

învățământ 

Durata 

(ani) 

Numă

r 

credite 

Locuri 

aprobate 

ARACIS 

Horticultură Horticultură IF 4 240 60 

Peisagistică IF 4 240 40 

Ingineria produselor 

alimentare 

Tehnologia prelucrării 

produselor agricole 

IF 4 240 60 

Ingineria Produselor 

Alimentare 

IF 4 240 45 

Biologie Biologie IF 3 180 60 

Ingineria mediului Ingineria și protecția 

mediului în agricultură 

IF 4 240 60 

Ingineria mediului IF 4 240 50 

 

Master: 5 programe de master acreditate cuprinse în patru domenii (Tabel 2). 

 

Tabelul 2. Programele de master 

Domeniul Specializarea Durata (ani) /  

Forma 

învățământ 

Locuri 

aprobate 

Horticultură Management și consultanță în 

horticultură și dezvoltare durabilă 

2 / IF 50 

Expertizare viti-vinicolă 2 / IF 50 

Biologie Evoluția ecosistemelor naturale și 

conservarea biodiversității 

2 / IF 50 

Ingineria mediului Managementul ecologic al resurselor 

naturale 

2 / IF 50 

Ingineria produselor 

alimentare 

Siguranța alimentelor și protecția 

consumatorului 

2 / IF 50 

 

Doctorat 

Şcoala Doctorală Ingineria Resurselor Vegetale și Animale funcţionează în cadrul 

IOSUD Craiova, în domeniile Horticultură și Agronomie. 
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1.2. Situaţia numărului de studenţi în anul academic 2021/2022 

Licenţă, Master 

Situaţia privind numărul de studenţi, în cadrul Facultăţii de Horticultură, este prezentată 

în tabelele 3 și 4. 

Doctorat 

Numărul de studenți doctoranzi, aflaţi în diverse stadii ale studiilor de doctorat conform 

legilor în vigoare, la învățământ cu frecvență și învățământ cu frecvență redusă, este de 50 

studenți doctoranzi în anul academic 2021/2022. 

 

Tabelul 3. Numărul de studenţi fizici, învăţământ de licenţă în anul universitar 2021/2022 

Nr.crt. Specializarea Total 

1 Horticultură 117 

2 Peisagistică 76 

3 Tehnologia prelucrării produselor agricole 83 

4 Biologie 137 

5 Ingineria și protecția mediului în agricultură 80 

 TOTAL 493 

 

Tabelul 4. Numărul de studenţi fizici, învăţământ master în anul universitar 2021/2022 

Nr.crt. Specializarea Total 

1 Management și consultanță în horticultură și dezvoltare rurală 43 

2 Expertizare viti-vinicolă 37 

3 Evoluția ecosistemelor naturale și conservarea biodiversității 43 

4 Managementul ecologic al resurselor naturale 49 

5 Siguranța alimentară și protecția consumatorului 56 

Total  228 

 

1.3. Managementul calității 

Comisiile de evaluare şi asigurare a calităţii pe 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-calit%C4%83%C8%9Bii. Conform Regulamentului de iniţiere, 

aprobare, monitorizare şi evaluare periodică a programelor de studii 

(https://www.ucv.ro/pdf/invatamant/management/regulamente/Regulamente%20studii/2018/Regulament_initiere_aprobare_monitorizare_ev

aluare_period_programe_studii.pdf) monitorizarea programelor de studii se face în mod sistematic, 

planificat și are ca scop obţinerea de informaţii şi date care să asigure menţinerea și 

îmbunătăţirea continuă a calităţii acestor programe. Rezultatele monitorizării programului de 

studii se consemnează de responsabilul de program în raportul anual de autoevaluare a 

programului de studii (cf Anexelor 2 și 3 din Regulament), este analizat în ședință de 

departament, iar sinteza rapoartelor de evaluare gestionate la nivelul facultății, elaborată de 

prodecanul responsabil cu managementul calității de la fiecare facultate, este analizată în 

Consiliul facultății. 

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 

https://horticultura.ucv.ro/horticultura/ro/managementul-calitii
https://www.ucv.ro/pdf/invatamant/management/regulamente/Regulamente%20studii/2018/Regulament_initiere_aprobare_monitorizare_evaluare_period_programe_studii.pdf
https://www.ucv.ro/pdf/invatamant/management/regulamente/Regulamente%20studii/2018/Regulament_initiere_aprobare_monitorizare_evaluare_period_programe_studii.pdf
https://horticultura.ucv.ro/horticultura/ro/licen%C8%9B%C4%83
https://horticultura.ucv.ro/horticultura/ro/master
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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.  

COMPONENȚA CONSILIULUI ȘCOLII DOCTORALE IRAV  

Directorul școlii doctorale: Prof. univ. dr. Ion MITREA - Universitatea din Craiova 

Membrii Consiliului Școlii Doctorale: 

1. Prof. univ. dr. Sina Niculina COSMULESCU – Universitatea din Craiova; 

2. Prof. univ. dr. Aurel Liviu OLARU - Universitatea din Craiova; 

3. Prof. univ. dr. Gheorghe GLĂMAN - Membru titular ASAS - Președinte Secția de 

Horticultură; 

4. Prof. univ. dr. Liviu DEJEU - Membru titular ASAS; 

5. Student doctorand Denisa-Florența MURTAZA FLOREA - doctorand buget cu bursă; 

6. Student doctorand Sebastian – Ioan OLARU - doctorand buget fară bur 

Facultatea de Horticultură oferă candidaţilor, comunităţii universitare şi altor persoane 

fizice sau juridice interesate, informaţii corecte şi complete privind programele de studii 

universitare de licență, master și doctorat, informațiile fiind publice pe pagina web a 

universității şi a facultății: https://horticultura.ucv.ro/horticultura/ro.  

Confor standardelor ARACIS, există la nivelul Facultății de Horticultură un Regulament 

privind evaluarea periodică a calității personalului didactic (Codul de asigurare a calităţii al 

Ucv). Pentru anul 2021 a fost parcurs procesul de autoevaluare și evaluare a cadrelor didactice 

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 cadrelor didactice. 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.  

Evaluarea cadrelor didactice de către studenți este obligatorie. Există un formular de 

evaluare de către studenți a tuturor cadrelor didactice 

(https://www.ucv.ro/invatamant/management/evaluare.php), aprobat de Senat, completarea 

formularului realizându-se exclusiv în absența oricărui factor extern şi cu garantarea 

confidențialității evaluatorului prin portalul evidența studenților. Analiza rezultatelor obținute 

în urma completării chestionarelor de către studenți a condus la obținerea calificativului 

”foarte bine”. 

 

2. ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ ŞI PUBLICISTICĂ 

 

2.1. Centre de cercetare 

La Facultatea de Horticultură funcționează CENTRUL DE CERCETARE PENTRU 

ȘTIINȚELE VIEȚII APLICATE ȘI BIOTEHNOLOGII (Director centru Prof. univ. dr. Nour 

Violeta) (https://horticultura.ucv.ro/horticultura/ro/cercetare), cu patru laboratoare de 

cercetare: 

1. Laborator 1. Resurse genetice și biotehnologii horti-viticole - Responsabilul de laborator 

conf.univ.dr. Cichi Daniela 

2. Laborator 2. Calitatea și siguranța alimentelor - Responsabilul de laborator conf.univ.dr. 

Ionică Mira Elena 

3. Laborator 3. Bioștiințe și sisteme complexe - Responsabilul de laborator prof.univ.dr. 

Cimpoiașu Vily Marius 

4. Laborator 4. Protecția, conservarea și managementul mediului - Responsabilul de laborator 

șef lucrări dr. Popescu Simona.  

https://horticultura.ucv.ro/horticultura/ro/doctorat
https://horticultura.ucv.ro/horticultura/ro
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
https://www.ucv.ro/invatamant/management/evaluare.php
https://horticultura.ucv.ro/horticultura/ro/cercetare
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Laboratoarele de cercetare au direcţii de cercetare proprii, colective de cercetare și 

infrastructură specifică. Strategia de cercetare a centrului vizează: 

- Creșterea calității științifice, a vizibilității și recunoașterii naționale și internaționale a 

cercetărilor dezvoltate în cadrul centrului; 

- Publicarea de articole în reviste ISI cu factor de impact ridicat și de cărți/ capitole de carte în 

edituri de prestigiu din străinătate; 

- Consolidarea domeniilor de cercetare abordate până acum și dezvoltarea de noi direcții de 

cercetare inclusiv interdisciplinare; 

- Consolidarea echipei de cercetare și creșterea eficienței colaborărilor științifice în centrul de 

cercetare; 

- Dezvoltarea colaborărilor cu mediul economic și universități / centre de cercetare pentru a 

realiza tehnologii și produse inovatoare; 

- Accesarea fondurilor naționale / internaționale pentru sprijinirea și promovarea cercetării. 

 

2.2. Rezultatele cercetării 

2.2.1. Valorificarea superioară a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice  

În anul universitar 2020/2021 la Facultatea de Horticultură au fost publicate, conform 

portalului cercetării (https://cercetare.ucv.ro/cercetare/raportare_articole.php), 82 de articole 

din care: ISI = 26, ISI Emerging = 22, ISI Proceeding = 2, BDI = 29, ERIH+ = 3 

Au fost derulate Proiecte de transfer la operatorul economic – PTE (2), Interreg Europe 

(1), POIM (1) și proiecte derulate cu terți (4). Au fost publicate 3 cărți în edituri naționale.  

 

2.3. Gala Cercetării, Fondul SACS 

Gala Excelenţei în cercetare ştiinţifică, ediţia a VII-a 2022. Un număr de 17 cadre 

didactice ale Facultății de Horticultură și 8 doctoranzi au primit granturi interne de cercetare. 

Granturile alocate pot fi folosite în concordanță cu NORMELE referitoare la constituirea şi 

utilizarea fondului pentru sprijinirea activităţii de cercetare ştiinţifică 
https://www.ucv.ro/cercetare/organizare/legislatie_norme_proceduri.php. În domeniul Științe inginerești, Facultatea 

de Horticultură obține locul II (Conf. univ. dr. Cimpoiașu Rodica), locul III (Prof. univ. dr. 

Nour Violeta) și un Premiu special - Prof. univ. dr. Cosmulescu Sina și echipa INCESA.  

 

Granturi de cercetare acordate cadrelor didactice și doctoranzilor (2022)  
Nr. crt. Nume si Prenume Total punctaj Suma grant (lei) 

1.  Cimpoiasu Rodica  8.00 3000 

2.  Nour Violeta  7.07 3000 

3.  Cosmulescu Sina Niculina 3.79 2000 

4.  Rotaru Andrei   2.33 1500 

5.  Olimid Daniel 1.50 1000 

6.  Popescu Simona 1.38 1000 

7.  Ionica Mira 1.33 1000 

8.  Dinu Maria 1.20 1000 

9.  Stan Raluca (HORTI AFILIAT) 1.00 1000 

10.  Mitrea Ion 1.00 1000 

11.  Stoenescu Ana-Maria (HORTI DRD) 1.00 1000 

12.  Radutoiu Daniel  1.00 1000 

13.  Maracineanu Cristian 1.00 1000 

14.  Giugea Nicolae 1.00 1000 

15.  Dinu Diaconescu Marinela (HORTI DRD) 0.50 500 

16.  Capruciu Ramona 0.50 500 

17.  Beleniuc Valentin (HORTI DRD) 0.50 500 

18.  Mazilu Enescu Ivona (HORTI DRD) 0.50 500 

19.  Vladulescu Carmen 0.44 500 

20.  Cotet Gheorghe (HORTI DRD) 0.40 500 

https://cercetare.ucv.ro/cercetare/raportare_articole.php
https://www.ucv.ro/cercetare/organizare/legislatie_norme_proceduri.php
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21.  Mitrea Rodi 0.40 500 

22.  Cimpoiasu Vily 0.40 500 

23.  Achim Gheorghe (HORTI AFILIAT) 0.29 500 

24.  Zanfir Valeriu (HORTI DRD) 0.29 500 

25.  Mutu Sima Nicoleta (HORTI DRD) 0.29 500 

Grant cadre didactice 25.000 lei 

 

2.4. Proiecte derulate în anul 2022 

 

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

ServiceS – PROGRESS; 172000 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),  

 

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. 

 

PN-III-P2-2.1-PTE-2021-0189: Implementarea multiplexoarelor CMOS într-o stație 

de control a calității apei pentru reducerea costurilor în acvacultura recirculantă  

(RASCONTROL); 417500 lei; Director de proiect: Prof. dr. Cimpoiașu Vily. 

 

POIM/178/4/1/120008: Managementul adecvat al speciilor invazive din Romania, in 

conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea 

introducerii și raspandirii speciilor alogene invazive: membru: Lect. univ. dr. Răduțoiu 

Daniel. 

 

19C/2021: Asigurarea cunostintelor (know-how) necesare desfasurarii activitatii 

horticole la ferma situata in comuna Babiciu, jud OLT; Beneficiar ALMA TIM 

DISTRIBUTION SRL Bucuresti; 49700 lei; responsabil Conf. univ. dr. Dinu Maria 

 

18C/2021: Asigurarea cunostintelor (know-how) necesare infiintarii si exploatarii 

unei culturi de plante aromate si condimentare in cadrul unei ferme legumicole situata 

in comuna Babiciu, jud OLT; Beneficiar ALMA TIM DISTRIBUTION SRL Bucuresti; 

49700 lei; responsabil Conf. univ. dr. Dinu Maria 

 

17C/2021: Cercetare si diagnosticare a patogenilor plantelor din unele culturi 

hoticole; Beneficiar Planty Tech Solutions SRL, Timisoara; responsabil Conf. univ. dr. Dinu 

Maria 

 

5C/04.02.2022: Efectul interacțiunii genotip x sistem de cultură asupra producției 

și calității la tomate și ardei; Beneficiar SC ALCRIST SRL; membru Conf. univ. dr. Dinu 

Maria 

 

CNFIS-FDI-2022-0387: Reabilitarea și dotarea bazei de practică în domeniul 

horticulturii la Universitatea din Craiova; 280000 lei; Director de proiect: Prof. dr. 

Cosmulescu Sina 
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Beneficiar Green Parking Solutions SRL: Soluții de înverzire ale copertinelor 

dedicate conceptului “grădini continui”; 17500lei (burse studenți); Director de proiect: 

Prof.dr. Cosmulescu Sina 

  
Prezentarea proiectului – eveniment online (aprilie 2022) 

 

 

3. BAZA MATERIALĂ 

 

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, Grădina Botanică (Floricultură), 

laboratoarele didactice.  

 

PROIECT CNFIS-FDI-2022-0387: REABILITAREA ȘI DOTAREA BAZEI DE 

PRACTICĂ ÎN DOMENIUL HORTICULTURII LA UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 

Domeniu vizat: 3. Asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice 

universitare, a stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a 

activităților didactice, similare bazelor de practică, din cadrul universităților, folosite pentru 

instruirea studenților. 

Bugetul total: Buget MEN:  280000 lei 

Rezultatele obţinute sunt următoarele: 

• R1: bază de practică (livadă didactică și experimentală, pepinieră didactică) reabilitată 

și dotată pentru desfășurarea în bune condiții a activităților aplicative, de cercetare și a 

practicii de specialitate a studenților, masteranzilor și doctoranzilor. 

• R2: activități instructiv-educative și de cercetare aplicativă, evenimente educaționale și 

științifice realizate cu studenții și pentru studenți. 

• R3: spațiu de lucru (săli de curs, laborator, magazii, seră, anexe) igienizat și dotat cu 

mobilier, ce permite desfășurarea activităților practice și aplicative în condiții optime. 

• R4: lucrări de licență/disertație/doctorat. Baza de practică reabilitată permite abordarea 

unor tematici experimentale moderne pentru realizarea lucrărilor de finalizare a studiilor 

universitare. 

   



8 
 

   
Imagini din timpul implementării proiectului 

 

4. RESURSA UMANĂ ŞI STUDENŢII 

 

4.1. Resursa umană 

Resursa umană a Facultății de Horticultură cuprinde, conform Statelor de funcții 

2022/2023, 41 cadre didactice titulare, 4 cadre didactice pe perioadă determinată și 15 cadre 

didactice auxiliare (11 ingineri, 3 secretare, 1 muncitor), repartizate în două departamente: 

Horticultură și Știința alimentului (D29), Biologie și Ingineria mediului (D30).  

 

Situație titulari la Facultatea de Horticultură la 1.01.2023 

Nr. 

crt. 

FACULTATE CU 

DEPARTAMENTE 

TOTAL 

GENERAL 

TITULARI CU BAZA DECLARATĂ LA 

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 

Prof. Conf. Lect. Asist. Total 

1 

D29-Departamentul de 

Horticultură şi Ştiinţa 

Alimentului 21 5 11 5  21 

2 

D30-Departamentul de 

Biologie şi Ingineria 

Mediului 20 2 3 15  20 

TOTAL FACULTATEA DE 

HORTICULTURĂ 41 7 (17%) 14 (34,1%) 

20 

(48,78%) 0 41 

 

Școala doctorală de Ingineria Resurselor Vegetale și Animale - Domeniul Horticultură 

are în componență 7 conducători de doctorat: 

Nr. crt. Numele si prenumele Domeniul Ordinul 

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

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

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

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

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

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

7 Conf.univ.dr. Tutulescu Felicia  Horticultură 3300/22.02.2022 

 

4.2. Studenții 

 

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

Facultății de Horticultură, la agenți economici prin parteneriatele încheiate. La Facultatea de 

Horticultură există Ghidul de practică 
https://horticultura.ucv.ro/horticultura/sites/default/files/horticultura/Studenti/ghid_practica_2020.pdf al studenților ce cuprinde 

https://horticultura.ucv.ro/horticultura/sites/default/files/horticultura/Studenti/ghid_practica_2020.pdf
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anexa 1 - Convenţie cadru privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de 

studii universitare de licenţă/masterat. La nivelul fiecărui program de licență și master au fost 

încheiate convenții pentru efectuarea stagiului de practică la agenți economici.  

 

Şcoala de toamnă "Horticultură performantă" În perioada 28-29 octombrie 2022 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 2022, în data de 10.06.2022. Au fost acordate câte un premiu I, II, III și o mențiune 

pentru fiecare secțiune. Scopul acestui eveniment este acela de a încuraja studenţii şi 

masteranzii să desfăşoare activităţi de cercetare ştiinţifică, să-şi perfecţioneze abilităţile de 

comunicare şi dialog, prin prezentarea propriilor idei şi prin interpretarea informaţiilor 

știinţifice. Poate reprezenta și un important exercițiu de practică științifică pentru participanți. 

 

   
 

 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 lucr. dr. Căpruciu Ramona 

 

Studenți ai Facultății de Horticultură implicați în acțiuni de voluntariat: 

PROMOVAREA OFERTEI EDUCAȚIONALE 

...informații despre Facultatea de Horticultura Craiova și specializările acesteia, dar și 

modalitatea de înscriere și calendarul de admitere – evenimentul Studenții noștri pot mai mult 

(25-26 mai 2022) și Zilele porților deschise (3-4 iunie 2022). Voluntarii ASFH împreună cu 

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră îți stau la dispoziție pentru a răspunde tuturor 

întrebărilor și pentru a te ajuta să iei decizia potrivită. 
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Studenți ai Facultății de Horticultură implicați în acțiuni de voluntariat: Adoptă 

un Copac – acțiune de plantare în comuna Breasta – 26.11.2022 

Studenții și cadrele didactice de la Facultatea de Horticultură au răspuns, ca 

întotdeauna,  “Prezent ” la activitatea organizată de către programul Adoptă un Copac în 

cadrul campaniei „România plantează pentru mâine”, cea mai mare inițiativă privată de 

plantare din România, sprijinită de 𝐎𝐌𝐕 𝐏𝐞𝐭𝐫𝐨𝐦. 

 
 

Studenți ai Facultății de Horticultură implicați în acțiuni de voluntariat: Plantăm 

fapte bune în România. Acțiunea de plantare (conceptul de pădure urbană) a fost realizată de 

Asociația EcoAssist, în parteneriat cu Asociația Creștini și Liceul Teoretic”Henri Coandă” din 

Craiova. Studenții de la departamentul Horticultură și Știința Alimentului au participa la 

inițiativa organizată în cadrul Liceului Teoretic ”Henri Coandă” Craiova, la plantarea a 130 

de puieți ornamentali pe 1000 mp din curtea interioară a instituției. 

 
 

Studenți ai Facultății de Horticultură implicați în acțiuni de voluntariat: 

*Identificarea vegetatiei din curtea blocului. CARAVANA își propune ca pe unde trece, să 

lase „un ceva” comunității-gazdă. Pentru ca o intervenție (acel ceva) să fie coerentă și 

specifică locului este nevoie de un dialog pluridisciplinar. Prezența studenților de la 

Peisagistică a însemnat un mare ajutor în explorarea universului verde din curtea blocului, 

unde CARAVANA s-a așezat într-o zi de început de noiembrie. Împrună într-un PACT 

PENTRU UN ORAȘ PRIETENOS. 
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5. VIZIBILITATEA NAȚIONALĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ 

 

5.1. Organizarea unor evenimente de promovare 

 

 Simpozionul Ştiinţific Internaţional HORTICULTURĂ, ALIMENTAŢIE, 

MEDIU (13 - 14 octombrie 2022). La manifestare au participat cu lucrări cercetători din 

România şi din străinătate (Turcia, Grecia, Moldova). Manifestarea este organizată pentru a 

facilita comunicarea între specialiștii din diverse domenii precum: horticultură, peisagistică, 

alimentație, biologie și științele mediului și oferă oportunități de schimb de cunoștințe, 

expertiză și idei. Deschiderea simpozionului a avut loc în Aula “Mihai I.  

 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. 

Simpozionul a fost dedocat celor 60 DE ANI DE ÎNVĂȚĂMÂNT HORTICOL ÎN 

CRAIOVA.  

 De asemenea, în holul clădirii centrale are loc expoziția de flori și produse de toamnă, 

organizată cu sprijinul partenerilor economici ai Facultății de Horticultură. 

 

 

 

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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Apariții editoriale: 60 de ani FACULTATEA DE HORTICULTURĂ 

 
 

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA  
  

FACULTATEA DE 
HORTICULTURĂ 

 

 

Prof.univ.dr.ing.  
PELAGHIA CHILOM 

PERSONALITATE MARCANTĂ A ÎNVĂȚĂMÂNTULUI  
SUPERIOR HORTICOL DIN CRAIOVA 

 
 

 

 
 

Apariții media 60 de ani FACULTATEA DE HORTICULTURĂ: 

GREEN.24: https://www.green24.ro/index.php/2022/10/07/60-de-ani-de-invatamant-

horticol-in-craiova/?fbclid=IwAR1I8HKznIcS81tydvBLFv-

_tmOZxWz4WBeMORbBy9bpyqnknwgxlE7-0g8 

Ziarul agricol: https://ziarulagricol.ro/la-aniversarea-a-60-de-ani-de-invatamant-horticol-au-

fost-prezentate-afaceri-de-succes-coordonate-de-absolventi-sau-studenti-ai-facultatii-de-

horticultura-craiova/ 

Radio Oltenia: https://www.radiooltenia.ro/in-perioada-13-14-octombrie-la-facultatea-de-

horticultura-din-craiova-va-avea-loc-un-simpozion-aniversar/ 

Jurnalul Olteniei: https://www.jurnalulolteniei.ro/2022/10/14/universitatea-craiova-s-a-

transformat-intr-un-tablou-de-toamna-cu-ocazia-a-60-de-ani-de-invatamant-horticol/ 

 

 

ACTIVITĂȚI FSS 2022:  

Nr. 

crt.  

Denumire activitate Suma 

(lei) 

1. Simpozionul Internațional HORTICULTURE, FOOD AND ENVIRONMENT – 

Priorities and perspectives (27-28 octombrie 2022) 

9200 

2. Workshop "Horticultura Olteniei (28-29 octombrie 2022) 12100 

3. Workshop "Sectorul viti-vinicol în regiunea Sud-Vest Oltenia. Oportunități și 

perspective de dezvoltare"(30 iunie 2022) 

14000 

4. Workshop "Biodiversitatea zonelor umede din Oltenia" (28 iunie 2022) 11850 

 TOTAL 47150 

 

https://www.green24.ro/index.php/2022/10/07/60-de-ani-de-invatamant-horticol-in-craiova/?fbclid=IwAR1I8HKznIcS81tydvBLFv-_tmOZxWz4WBeMORbBy9bpyqnknwgxlE7-0g8
https://www.green24.ro/index.php/2022/10/07/60-de-ani-de-invatamant-horticol-in-craiova/?fbclid=IwAR1I8HKznIcS81tydvBLFv-_tmOZxWz4WBeMORbBy9bpyqnknwgxlE7-0g8
https://www.green24.ro/index.php/2022/10/07/60-de-ani-de-invatamant-horticol-in-craiova/?fbclid=IwAR1I8HKznIcS81tydvBLFv-_tmOZxWz4WBeMORbBy9bpyqnknwgxlE7-0g8
https://ziarulagricol.ro/la-aniversarea-a-60-de-ani-de-invatamant-horticol-au-fost-prezentate-afaceri-de-succes-coordonate-de-absolventi-sau-studenti-ai-facultatii-de-horticultura-craiova/
https://ziarulagricol.ro/la-aniversarea-a-60-de-ani-de-invatamant-horticol-au-fost-prezentate-afaceri-de-succes-coordonate-de-absolventi-sau-studenti-ai-facultatii-de-horticultura-craiova/
https://ziarulagricol.ro/la-aniversarea-a-60-de-ani-de-invatamant-horticol-au-fost-prezentate-afaceri-de-succes-coordonate-de-absolventi-sau-studenti-ai-facultatii-de-horticultura-craiova/
https://www.radiooltenia.ro/in-perioada-13-14-octombrie-la-facultatea-de-horticultura-din-craiova-va-avea-loc-un-simpozion-aniversar/
https://www.radiooltenia.ro/in-perioada-13-14-octombrie-la-facultatea-de-horticultura-din-craiova-va-avea-loc-un-simpozion-aniversar/
https://www.jurnalulolteniei.ro/2022/10/14/universitatea-craiova-s-a-transformat-intr-un-tablou-de-toamna-cu-ocazia-a-60-de-ani-de-invatamant-horticol/
https://www.jurnalulolteniei.ro/2022/10/14/universitatea-craiova-s-a-transformat-intr-un-tablou-de-toamna-cu-ocazia-a-60-de-ani-de-invatamant-horticol/
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Workshop "Sectorul viti-vinicol în 

regiunea Sud-Vest Oltenia. Oportunități și 

perspective de dezvoltare" (iunie 2022).Workshop-

ul a  reunit specialişti din domeniul viticulturii, 

oenologiei, specialişti în fonduri europene, agenți 

economici, cadre didactice, cercetători, reprezentanți 

ai organizațiilor guvernamentale, asociații 

profesionale dar, şi pasionaţi de viticultură și vinuri 

deopotrivă, care au analizat și identificat 

oportunitățile și perspectivele de dezvoltare ale 

sectorului viti-vinicol, oenoturismului și 

învățământului superior de profil din regiunea Sud-Vest Oltenia. 
 
Workshop "Biodiversitatea zonelor umede din Oltenia" (iunie 2022) 

Activitatea "Biodiversitatea zonelor umede din Oltenia" a urmărit cunoașterea 

biodiversității acestor ecosisteme de către studenții de la specializarea Biologie. Necesitatea 

păstrării și gestionării mai bune a zonelor umede, în special a celor de apă dulce, este un reper 

pentru orice abordare responsabilă, inclusiv în zona educației.  Au fost observate în diferite 

locuri din Oltenia, începând de la nivelul regiunii de câmpie și până la circurile glaciare din 

Masivul Parâng, speciile de plante și animale caracteristice acestor zone. 
 

  
 
 
ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE 2022 (13775 LEI):  

Denumire activitate 

Sesiune de comunicări științifice a studenților și masteranzilor 

Școala de Toamnă - I.R.A.V.- Școala doctorală 

Vizita de studiu Ziua Dunării 

Vizita tehnică cu studenții de la specializarea Horticultură 

Vizita de studiu pentru studenții înscriși la programul de studiu Tehnologia prelucrării 

produselor agricole 

Vizită tehnică cu studenții de la specializarea Peisagistică 
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AGRONOMIADA 2022: 

Studenții Facultății de Horticultură au participat la concursul studențesc Agronomiada, ediția 

XXXII, care a avut loc între 12-15 mai 2022 la Cluj-Napoca. 

Felicitări studenților pentru rezultatele obținute:  

          Locul I:  Luca (Stoenică) Andreea Felicia – disciplina Floricultură; 

          Locul III: Chircu Ileana – disciplina Entomologie; 

          Mențiune: Cernică Alexandra – disciplina Viticultură; 

          Mențiune: echipa de majorete a Facultății de Horticultură și Facultății de Agronomie; 

          Mențiune: echipa de fotbal a Facultății de Horticultură și Facultății de Agronomie. 

 

 

 
 

❖ Facultatea de Horticultură a fost reprezentată, în perioada 28-31 august 2022, de prof. 

univ. dr. Sina Cosmulescu, decan al Facultății de Horticultură, la o întâlnire bilaterală în 

Țările de Jos. Delegația României a inclus și reprezentanți ai altor universități, precum și ai 

Ministerului Educației și ai Ministerului Agriculturii, la invitația Ambasadei Țărilor de Jos în 

România. În cadrul reuniunii au fost prezentate programele de educație din zona 

preuniversitară și universitară, dar și mecanismele de derulare ale acestora, precum și 

modalitățile de colaborare dintre ministere, universități și sectorul privat. Alte teme care au 

fost dezbătute: organizarea/funcționarea în practică a hub-urilor agroeducaționale; colaborarea 

educație-cercetare; agricultura „verde”; importanța clusterelor; modele de obținere a unor 

finanțări de la autorități publice; politici agricole; manuale vs mijloace moderne de 

studiu/predare/practică (platforme digitale), pregătirea practică și cooperare cu sectorul privat. 

Delegația României a vizitat Centrul ”World Horti Center Naaldwijk”, Liceul Yuverta din 

Houten, Universitatea de Științe Aplicate Van Hall Larenstein, Liceul Aeres, Universitatea 

Aeres (https://www.aeresuas.com/), Expoziția FLORIADE (https://floriade.com/en/), precum 

și ferme agricole. 
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❖ Ziua Internațională a Păsărilor (1 aprilie) sărbătorită de studenți în teren la o vizită 

de monitorizare a speciilor prezente pe lacul Bistreț. Lacul Bistreț (arie de protecție specială 

avifaunistică - SPA și sit RAMSAR) reprezintă un loc de popas pentru speciile migratoare dar 

și loc de cuibărire pentru speciile rezidente. 

 
 

NOAPTEA CERCETĂTORILOR:  

Desfășurat în data de 22 noiembrie 2022, evenimentul Noaptea Cercetătorilor la UCV a fost 

inclus evenimentului European “Noaptea Cercetătorilor”. Evenimente Facultatea de 

Horticultură: 

1. Harta interactivă a spațiilor verzi din Craiova (responsabil Mandă Manuela, Trif 

Andrea); 

2. Microorganismele - prietenii omului (responsabil Tuțulescu Felicia); 

3. Lumea nevăzută a organismelor vegetale și animale (responsabil Răduțoiu Daniel); 

4. Cercetări faunistice (responsabil Babalean Anda). 

 
 



16 
 

DESCHIDERE AN UNIVERSITAR 2022/2023 

𝐕𝐢𝐯𝐚𝐭! 𝐂𝐫𝐞𝐬𝐜𝐚𝐭! 𝐅𝐥𝐨𝐫𝐞𝐚𝐭! Emoții în cadrul ceremoniei de deschidere a noului an 

universitar! 

 
 

FINALIZARE STUDII- LA REVEDERE PROMOȚIA 2023 HORTICULTURĂ 

Festivitatea de absolvire a studenților Facultății de Horticultură, promoția 2022 de la 

programele de studii: Horticultură, Peisagistică, Tehhnologia Prelucrării Produselor Agricole, 

Ingineria și Protecția Mediului în Agricultură  și Biologie. 

 

 
 

Au fost publicate nr. 1 și 2 ale volumului 

12/2021 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. 

 

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

Responsabil proiect: Șef l. Manda Manuela. 

In cadrul proiectului ROSE -Să descoperim viața de student la Horticultură- au fost 

distribuite laptopuri elevilor cuprinși în proiect. Cursuri, ateliere, vizite online, întâlniri cu 

absolvenți de succes – au fost realizate cu elevii participanți, un mod de prezentare a 

Facultății de Horticultură și specializărilor.  

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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Timp de două săptămâni (11-24 iulie), 50 de elevi de la 4 

licee din Oltenia: Liceul ”Constantin Brâncoveanu” - 

Horezu, Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru” - 

Târgu Jiu , Liceul Teoretic „Ion Gh. Roșca” - Osica de 

Sus, Liceul Teoretic ”Ioniță Asan” - Caracal, au 

desfășurat activități interactive în domenii specifice 

(Horticultură și Peisagistică, Biologie, Protecția mediului, 

Nutriție); ateliere de lucru menite să ofere elevilor din 

grupul țintă informații științifice atractive şi să le dezvolte 

abilități practice specifice; consiliere profesională și 

orientare în carieră; vizite tematice; activităţi recreative și 

de cunoaștere a aspectelor plăcute ale vieții de student, 

evenimente culturale, excursie pentru studiul biodiversității 

 

5.3. Mobilități 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%20

partenere.pdf.  
 

MOBILITĂȚI STUDENȚI OUTGOING ERASMUS+ ANUL UNIVERSITAR 2021-2022 
Nume şi 

Prenume 

Universitatea parteneră Specializarea Semestrul Tipul 

mobilităţii 

Buz Alexandra-

Mara 

University of Thessaly, 

Greece (G VOLOS01) 

Peisagistică I Plasament 

Vlăduțu Răzvan-

Cristian 

University of Thessaly, 

Greece (G VOLOS01) 

Horticultură I Plasament 

Gheorghevici 

Mihai Florin 

University of Thessaly, 

Greece (G VOLOS01) 

Biologie I (2021), II 

(2022) 

Plasament 

Mirea Ștefănescu 

Alexandru 

University of Thessaly, 

Greece (G VOLOS01) 

IPMA II Plasament 

 
MOBILITĂȚI STUDENȚI INCOMING ERASMUS+ ANUL UNIVERSITAR 2021-2022 

Nume şi Prenume Universitatea parteneră Specializarea Semestrul Tipul 

mobilităţii 

Antonopoulos 

Rafail-Ioannis  

University of Thessaly, 

Greece (G VOLOS01) 

Horticultură I(2021),  II 

(2022) 

Studii 

 

MOBILITAȚI CADRE DIDACTICE INCOMING ERASMUS+ ANUL UNIVERSITAR 2021-

2022 
Nume şi Prenume Universitatea parteneră Tipul mobilităţii Perioada 

mobilităţii 

Mariychuk Ruslan University of Presov, Slovakia Teaching 11.10.2021 – 

15.10.2021 
 

MOBILITAȚI CADRE DIDACTICE OUTGOING ERASMUS+ ANUL 

UNIVERSITAR 2021-2022 
Nr. 

crt. 

Nume și prenume Universitatea gazdă Tipul 

Mobilității 

Perioada de 

mobilitate 

http://horticultura.ucv.ro/horticultura/sites/default/files/horticultura/Erasmus/Universitati%20partenere.pdf
http://horticultura.ucv.ro/horticultura/sites/default/files/horticultura/Erasmus/Universitati%20partenere.pdf
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1.  Rotaru Andrei University of Split, Croația 

(HR SPLIT01) 

Training 29.04-07.05.2022 

2.  Popescu Simona 

Mariana 

Vilniaus Kolegija/ University 

of Applied Sciences, 

Lithuania (LT VILNIUS10) 

Training 30.04-07.05.2022 

3.  Popescu Simona 

Mariana 

University of Split, Croația 

(HR SPLIT01) 

Training 22.07–30.07.2022 

4.  Stoenescu Ana 

Maria 

University of Thessaly, 

Grecia (G VOLOS01) 

Training 26.07 - 01.05.2022 

5.  Vlădulescu 

Carmen 

University of Thessaly, 

Grecia (G VOLOS01) 

Training 24.07-30.07.2022 

6.  Buzatu Gilda 

Diana 

,,Angel Kanchev,, University 

of Ruse, Razgrad Branch, 

Bulgaria (BG ROUSSE01) 

Training 11-16.07.2022 

7.  Dodocioiu Ana 

Maria 

,,Angel Kanchev,, University 

of Ruse, Razgrad Branch, 

Bulgaria (BG ROUSSE01) 

Training 11-16.07.2022 

 

 

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 

 

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/
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• CNATDCU 

Prof. dr. Cosmulescu Sina Niculina 

Prof. dr. Nour Violeta  

 

Membrii ASAS 

Prof. univ. dr. Botu Mihai 

Prof. univ. dr. Cosmulescu Sina 

 

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 realizarea 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/). 

 

Promovare admitere 2021 

 
 

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. 

 

http://pfe.aracis.ro/inscriere/registru/evaluator/256/
http://pfe.aracis.ro/inscriere/registru/evaluator/256/
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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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 2022.  

 

Mulțumesc studenților și colegilor pentru implicare și sprijinul acordat! 

 

 

Prezentul raport a fost aprobat de Consiliului Facultății în ședința din 13.03.2023 

 

 

Decan,  

Prof. univ. dr. Cosmulescu Sina Niculina 


