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Nr 
crt. 

TEMA COORDONATOR 

1. Identificarea şi caracterizarea unor soiuri locale la speciile pomicole din zona de sud a României Prof.univ.dr. Cosmulescu Sina 
2. Studiul înmulţirii vegetative prin diferite metode a unor genotipuri valoroase de moșmon (Mespilus germanica) Prof.univ.dr. Cosmulescu Sina 
3. Implicarea PAC în susținerea tinerilor fermieri Prof.univ.dr. Giugea Nicolae 
4. Impactul politicii agricole comune asupra produselor tradiţionale Prof.univ.dr. Giugea Nicolae 
5. Evaluarea potențialului productiv și caracteristicilor calitative la unele soiuri și elite de măr columnar din colecția 

UCv-SCDP Vâlcea. 
Prof.univ.dr. Botu Mihai 

6. Analiza potențialului productiv și caracteristicilor calitative la unele soiuri de păr din colecția UCv-SCDP Vâlcea. Prof.univ.dr. Botu Mihai 
7. Studiu privind calculul dozelor de amendamente pe solurile acide din zona.... Conf.univ.dr. Dodocioiu Ana Maria 
8. Studiu agrochimic privind fundamentarea lucrarilor de fertilizare si amendare la..... Conf.univ.dr. Dodocioiu Ana Maria 
9. Evoluția principalelor caracteristici fizico-chimice ale caiselor pe parcursul creșterii și maturării a acestora Conf.univ.dr. Ionică Mira 
10. Evoluția principalelor caracteristici fizico-chimice ale ale nucilor pe parcursul creșterii și maturării a acestora Conf.univ.dr. Ionică Mira 
11. Consideratii privind importanta biodiversitatii pentru horticultură Conf.univ.dr. Mărăcineanu Liviu 

Cristian 
12. Influenta unor factori fizico-chimici aspura drojdiilor peliculare Conf.univ.dr.Tutulescu Felicia 
13. Influenta unor factori asupra bacteriilor acetice Conf.univ.dr.Tutulescu Felicia 
14. Influenta unor factori asupra mucegaiurilor responsabile de alterarea fructelor Conf.univ.dr.Tutulescu Felicia 
15. Studiul unui nou sortiment de pepene galben pentru cultura în camp. Conf.univ.dr.Dinu Maria 
16. Efectul utilizării unor biofertilizanti asupra creşterii şi dezvoltării speciei......... Conf.univ.dr.Dinu Maria 
17. Cercetări privind comportarea unor soiuri de viță de vie pentru vinuri de calitate în condițiile specifice arealului de 

cultura ........ 
Conf.univ.dr. Costea Dorin 

18. Cercetări privind comportarea unor soiuri de viță de vie pentru vinuri de calitate în condițiile specifice arealului de 
cultura ........ 

Conf.univ.dr. Costea Dorin 

19. Cercetări privind comportarea în cultură a unor specii floricole perene utilizate pentru decorul de vară al grădinilor. Conf.univ.dr. Nicu Carmen 
20. Studiul unor specii floricole cu utilizări multiple. Conf.univ.dr. Nicu Carmen 
21. Testarea și validarea unor metode ampelometrice utilizate în descrierea și identificarea soiurilor Vitis vinifera L. Conf.univ.dr. Cichi Daniele Doloris 
22. Evaluarea variabilității fenotipice la soiuri Vitis vinifera L. Conf.univ.dr. Cichi Daniele Doloris 
23. Studiul potențialului oenologic al soiurilor cultivate în arealul viticol Banu Mărăcine. Conf.univ.dr. Băducă Constantin 



24. Posibilități tehnologice de optimizare a tehnologiei de obținere a vinurilor albe și roze din arealul viticol Banu 
Mărăcine. 

Conf.univ.dr. Băducă Constantin 

25. Posibilități tehnologice de optimizare a tehnologiei de obținere a vinurilor roșii din arealul viticol Banu Mărăcine. Conf.univ.dr. Băducă Constantin 
26. Studiul stabilităţii termice şi modelarea cinetica a proceselor eterogene pentru materialele lignocelulozice. Conf.univ.dr. Rotaru Andrei 
27. Studii privind entomofauna plantatiilor de cires si masuri de combatere integrata a dăunătorilor. Sef lucrari dr. Stan Catalin 
28. Posibilitati de amenajare a unei gradini particulare. Șef lucrări dr.Gruia Marius 
29. Identificarea si expertizarea materialului dendrologic din cartierul ………………… Șef lucrări dr. Gruia Marius 
30. Studii privind fiziologia creșterii și dezvoltării unor plante din zona Olteniei Șef lucrări dr. Nicolae Ion 
31. Morfologia şi anatomia organelor vegetative și reproducătoare la taxoni din familia ......................................... Lect. univ. dr. Radutoiu Daniel 
32. Colectarea, conservarea şi studiul speciilor rare din culturile horticole de la nivelul dealurilor piemontane ale 

Olteniei. 
Lect. univ. dr. Radutoiu Daniel 

33. Analiza fenologiei unor specii floricole perene în condițiile ecologice ale orașului Craiova Șef lucrări dr. Manda Manuela 
34. Evaluarea unor specii de suculente din punct de vedere al posibilităților de utilizare în designul floral Șef lucrări dr. Manda Manuela 
35. Studiul comportarii în cultură a unor soiuri de cires altoite pe portaltoiul Gisela 6 Șef lucrări dr. Gheorghiu Nicolae 
36. Influenta taierilor si a folosirii regulatorilor de crestere asupra productiei de fructe la specia măr. Șef lucrări dr. Gheorghiu Nicolae 

      * Notă: se acceptă propuneri de teme suplimentare din partea studenţilor. 
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Conf.univ.dr. Dodocioiu Ana Maria 

 


