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Nr 
crt. 

TEMA COORDONATOR 

1 Impactul PAC asupra dezvoltării sectorului............................. Prof.univ.dr. Giugea Nicolae 
2 Evaluarea comportării unor soiuri de păr la UCv-SCDP Vâlcea Prof.univ.dr.Botu Mihai 
3 Evaluarea caracteristicilor biometrice ale unor soiuri de măr cu rezistenţă genetică la rapăn la UCv-SCDP Vâlcea Prof.univ.dr.Botu Mihai 
4 Caracterizarea fenologică şi biometrică a unor soiuri de alun din colecţia pomologică de la UCv-SCDP Vâlcea Prof.univ.dr. Botu Mihai 
5 Contributii la inbunatatirea tehnologiei de obtinere a butasilor inradacinati la specia prun Prof.univ.dr.Achim Gheorghe 
6 Identificarea si caracterizarea unor cultivare locale la speciile pomicole din zona de sud a Romaniei Prof.univ.dr. Cosmulescu Sina 
7 Studiul inmultirii vegetative prin diferite metode a unor genotipuri valoroase de mosmon (Mespilus germanica) Prof.univ.dr. Cosmulescu Sina 
8 Aspecte privind inmultirea in vitro a unor arbusti fructiferi Prof.univ.dr. Cosmulescu Sina 

9 
Cercetări privind comportarea unor soiuri de viță de vie pentru vinuri de calitate în condițiile climatice specifice anilor de 
cultura 

Conf.univ.dr. Costea Dorin 

10 Studiul parametrilor fizico-chimici caracteristici vinurilor de calitate superioară din podgoria Sâmburești Conf.univ.dr. Baduca Constantin 
11 Utilizarea unor metode grafice şi numerice pentru caracterizarea ecologică a arealelor viticole Conf.univ.dr. Maracineanu Liviu Cristian 

12 
Caracteristicile fizico-chimice ale radacinilor de morcovi la maturitatea de recoltare și posibilități de valorificare a 
acestora 

Conf.univ.dr. Ionica Mira 

13 Dinamica compoziției chimice a nucilor pe parcursul creșterii și maturării acestora Conf.univ.dr. Ionica Mira 
14 Evaluarea germoplasmei viticole autohtone destinata producerii strugurilor pentru consum in stare proaspata Conf.univ dr.Chichi Daniela 
15 Evaluarea germoplasmei viticole autohtone destinata producerii strugurilor pentru vin Conf.univ dr.Chichi Daniela 
16 Modificari morfologice, fiziologice si de productie la cultura de ardei sub influenta unor fertilizanti foliari Conf.univ.dr.Dinu Maria 
17 Efectul produsului Cropmax la cultura de... din campul Didactic Banu Maracine Conf.univ.dr Dinu Maria 
18 Studiul potentialului bioproductiv si calitativ al unor cultivaruri de ardei iute Conf.univ.dr Dinu Maria 
19 Simetrii si solutii de similariteate pentru modele neliniare de dinamica atmosferica Conf.univ.dr Cimpoiasu Rodica 
20 Metode neizoterme izoconversionale pentru procesul de descompunere termica a porumbului si derivatelor Conf.univ dr.Rotaru Andrei 
21 Cercetari privind comportarea in cultura a speciei Catharanthus roseus (L.G.) Conf.univ dr.Nicu Carmen 
22 Utilizarea îngrașămintelor și producțiile la principalele specii horticole din județul ... Conf.univ.dr. Dodocioiu Ana Maria 
23 Calitatea producției  de.... în funcție de dozele de îngrășăminte utilizate Conf.univ.dr. Dodocioiu Ana Maria 
24 Identificarea si evaluarea  unor specii din flora spontană cu potential  decorativ Sef.lucr.dr. Manda Manuela 

25 
Studiul comparativ al unor genotipuri de fasolea de grădină (Phaseolus vulgaris L.) în condiţiile pedoclimatice din zona 
Craiovei. 

Sef lucrari Lascu Nicolae 

26 
Studiul şi evaluarea resurselor genetice la ardei (Capsicum annuum L.) în condiţiile pedoclimatice din zona solurilor 
nisipoase 

Sef lucrari Lascu Nicolae 

27 Influenţa factorilor climatici din zona Olteniei asupra unor procese fiziologice ale plantelor Lect. univ. dr. Nicolae Ion 
28 Plante spontane prezente in culturile horticole din zona....... Sef lucrari Radutoiu Daniel 
      * Notă: se acceptă propuneri de teme suplimentare din partea studenţilor 
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