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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 contextul pandemiei de covid-19 Prof.univ.dr. Giugea Nicolae 
4.  Evoluția agriculturii în contextul schimbărilor climatice. Implicarea PAC Prof.univ.dr. Giugea Nicolae 
5. Evaluarea potențialului productiv și caracteristicilor calitative la unele soiuri de păr în zona de nord-est a Olteniei. Prof.univ.dr. Botu Mihai 
6. Evaluarea potențialului productiv și caracteristicilor calitative la unele soiuri de măr columnar în zona de nord - est a 

Olteniei. 
Prof.univ.dr. Botu Mihai 

7. Studiu privind calculul dozelor de amendamente pe solurile acide din zona....  Conf.univ.dr. Dodocioiu Ana Maria 
8. Influența unor biostimulatori asupra producției la varza albă. Conf.univ.dr. Dodocioiu Ana Maria 
9. Variația caracteristicilor fizico-chimice ale merelor în timpul păstrării în stare proaspătă Conf.univ.dr. Ionică Mira 
10. Cercetări privind deshidratarea caiselor Conf.univ.dr. Ionică Mira 
11. Caracteristicile ecosistemelor agricole. Studiu de caz. Conf.univ.dr. Mărăcineanu Liviu 

Cristian 
12. Caracteristicile ecosistemelor legumicole. Studiu de caz. Conf.univ.dr. Mărăcineanu Liviu 

Cristian 
13. Comportări dinamice ale unor sisteme fizice neliniare cu aplicații în hidrodinamică. Conf.univ.dr. Cimpoiasu Rodica 

14. Studii asupra microflorei epifite a strugurilor Conf.univ.dr.Tutulescu Felicia 
15. Influenta epocii de plantare si a desimi la cultura de varza de frunze. Conf.univ.dr.Dinu Maria 
16. Influenta genotipului asupra caracterelor morfologice si de productie la unele specii legumicole. Conf.univ.dr.Dinu Maria 
17. Cercetari privind modul de comportare, in solar a unor genotipuri noi de tomate Conf.univ.dr.Dinu Maria 
18. Studiul unor particularități biologice și productive ale unor soiuri de struguri pentru masă cultivate în diferite areale 

din Oltenia 
Conf.univ.dr. Costea Dorin 

19. Cercetari privind influența condițiilor pedoclimatice specifice arealului de cultura asupra cresterii si roditurii unor 
soiuri de struguri pentru vinuri albe 

Conf.univ.dr. Costea Dorin 

20. Cercetari privind influența condițiilor pedoclimatice specifice arealului de cultura asupra cresterii si rodirii unor Conf.univ.dr. Costea Dorin 



soiuri de struguri pentru vinuri roșii cu DOC 
21. Studiul unor specii floricole cu utilizări multiple. Conf.univ.dr. Nicu Carmen 
22. Cercetări privind comportarea în cultură a unor specii floricole perene utilizate pentru decorul de vară al grădinilor Conf.univ.dr. Nicu Carmen 
23. Studiul variabilității morfologice, bioproductive și calitative la soiuri de struguri pentru consum în stare proaspătă. Conf.univ.dr. Cichi Daniele Doloris 
24.  Studiul variabilității morfologice, bioproductive și calitative la soiuri de struguri pentru vin. Conf.univ.dr. Cichi Daniele Doloris 
25. Studiul potențialului oenologic al soiurilor cultivate în arealul viticol Banu Mărăcine. Conf.univ.dr. Băducă Constantin 
26. Posibilități tehnologice de optimizare a tehnologiei de obținere a vinurilor albe și roze din arealul viticol Banu 

Mărăcine. 
Conf.univ.dr. Băducă Constantin 

27.  Posibilități tehnologice de optimizare a tehnologiei de obținere a vinurilor roșii din arealul viticol Banu Mărăcine. Conf.univ.dr. Băducă Constantin 
28. Studiul stabilităţii termice şi modelarea cinetica a proceselor eterogene pentru materialele lignocelulozice. Conf.univ.dr. Rotaru Andrei 
29. Identificarea speciilor arboricole adaptabile la noile condiții climatice din mediul urban din zona.............. Șef lucrări dr.Gruia Marius 
30.  Realizarea de spatii verzi durabile in contextul schimbarilor climatice actuale. Șef lucrări dr. Gruia Marius 
31. Studii privind influența factorilor climatici asupra fiziologiei creșterii și dezvoltării plantelor Șef lucrări dr. Nicolae Ion 
32.  Studiul florei spontane din culturile de legume ale localității  ……. Șef lucrări dr. Radutoiu Daniel 
33.  Studiul lichenilor din livezile de la nivelul dealurilor subcarpatice gorjene. Șef lucrări dr. Radutoiu Daniel 
34. Analiza fenologiei unor specii floricole perene în condițiile ecologice ale orașului Craiova Șef lucrări dr. Manda Manuela 
35. Evaluarea unor specii de suculente din punct de vedere al posibilităților de utilizare în designul floral Șef lucrări dr. Manda Manuela 
36. Studiul comportării în cultură a unor soiuri de cires altoite pe portaltoiul Gisela 6 Șef lucrări dr. Gheorghiu Nicolae 
37. Comportarea in cultură a unor soiuri de căpsun cultivate in condițiile climatice de la Banu Mărăcine. Șef lucrări dr. Gheorghiu Nicolae 

      * Notă: se acceptă propuneri de teme suplimentare din partea studenţilor 
 

Director Departament Horticultură şi Ştiinţa Alimentului  
Conf.univ.dr. Dodocioiu Ana Maria 

 


