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Nr 
crt. 

TEMA COORDONATOR 

1. Evaluarea potențialului ornamental al unor specii pomicole din flora spontană și cultivată Prof.univ.dr. Cosmulescu Sina 
2. Aspecte privind înmulţirea în vitro a unor arbuşti fructiferi Prof.univ.dr. Cosmulescu Sina 
3. Analiza potențialului productiv și caracteristicilor calitative la unele soiuri de cais în zona de nord-est a Olteniei. Prof.univ.dr. Botu Mihai 
4. Evaluarea caracteristicilor adaptative, productive și calitative la unele soiuri de piersic în zona de nord-est a Olteniei. Prof.univ.dr. Botu Mihai 
5. Evaluarea comportării unor soiuri pentru vinuri  cultivate în centrul viticol.... Prof.univ.dr. Giugea Nicolae 

6. Evaluarea comportării unor soiuri de masă cultivate in centrul viticol...... Prof.univ.dr. Giugea Nicolae 

7. Studiul unor specii floricole cu inflorescențe persistente și modalități de utilizare în arta florală. Conf.univ.dr. Nicu Carmen 
8.  Cercetări privind comportarea în cultură a speciei Catharanthus roseus (L.) G. Conf.univ.dr. Nicu Carmen 
9. Amenajarea unei grădini edilitare: genotipuri de busuioc pentru containere si bordi. Conf.univ.dr. Dinu Maria 
10.  Caracterizarea unor genotipurilor de cartofi dulci cu potential peisagistic relevant Conf.univ.dr. Dinu Maria Dinu 
11. Caracteristicile ecosistemelor viticole. Studiu de caz Conf.univ.dr. Maracineanu Liviu 

Cristian 
12. Caracteristicile ecosistemelor pomicole. Studiu de caz Conf.univ.dr. Maracineanu Liviu 

Cristian 
13. Studiu privind folosirea drojdiei de bere ca fertilizant la speciile..... Conf.univ.dr. Dodocioiu Ana Maria 
14. Studiu privind folosirea nămolului orasenesc ca substrat nutritiv pentru speciile....... Conf.univ.dr. Dodocioiu Ana Maria 
15. Modelarea dinamicii undelor de jonctiune in lichidele cu mai multe straturi. Conf.univ.dr.Cimpoiasu Rodica 
16. Studiul stabilităţii termice şi modelarea cinetica a proceselor eterogene pentru materie lemnoasă. Conf.univ.dr. Rotaru Andrei 
17. Studiul speciilor de plante vasculare cu flori galbene din județul ............ Șef lucrări dr. Răduțoiu Daniel 
18. Valorificarea biodiversității florei spontane din ……………., în scopul îmbogățirii sortimentelor de plante 

ornamentale. 
Șef lucrări dr. Răduțoiu Daniel 

19. Identificarea speciilor arboricole adaptabile la noile condiții climatice din mediul urban.din zona……….. Șef lucrări dr. Gruia Marius 
20. Realizarea de spatii verzi durabile in contextul schimbarilor climatice actuale. Șef lucrări dr.Gruia Marius 
22 Plantele cu frunze variegate in peisajul urban– studiu orasul Craiova Șef lucrări dr. Manda Manuela 
23. Evaluarea unor specii de arbori si arbusti în vederea utilizării în arta florală Șef lucrări dr. Manda Manuela 



24. Refunctionalizarea spatiilor publice urbane. Șef lucrări dr.Trif Andreea 
25. Ecologia urbana si adaptarea gradinilor publice la exigentele impuse de aceasta Șef lucrări dr.Trif Andreea 
26. Deschiderea limitelor de proprietate - oportunitati pentru viata publica. Șef lucrări dr..Trif Andreea 
27. Analiza spatiilor publice urbane din cadrul cartierelor de locuit. Oportunitati de dezvoltare. Șef lucrări dr..Trif Andreea 

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