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Nr 
crt. 

TEMA COORDONATOR 

1. Identificarea şi caracterizarea unor cultivare 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. Aspecte privind înmulţirea în vitro a unor arbuşti fructiferi Prof.univ.dr. Cosmulescu Sina 
4. Impactul PAC asupra dezvoltării sectorului............................. Prof.univ.dr. Giugea Nicolae 
5. Evaluarea caracteristicilor agrobiologice ale unor soiuri de măr autohtone în zona de nord-est a Olteniei. Prof.univ.dr. Botu Mihai 
6. Evaluarea caracteristicilor agrobiologice ale unor soiuri autohtone de alun în zona de nord-est a Olteniei. Prof.univ.dr. Botu Mihai 
7. Răspunsul unor soiuri de viță de vie cultivate în diferite agroecosisteme la atacul patogenilor specifici Prof.univ.dr.Mitrea Rodi 
8. Monitorizarea atacului unor patogeni la unele plante legumicole cultivate în spații controlate Prof.univ.dr.Mitrea Rodi 
9. Caracteristicile fizico-chimice ale rădacinilor de morcovi la maturitatea de recoltare și posibilități de 

valorificare a acestora 
Conf.univ.dr. Ionică Mira 

10. Dinamica compoziției chimice a nucilor pe parcursul creșterii și maturării acestora Conf.univ.dr. Ionică Mira 
11. Resurse naturale implicate în amenajarea ecosistemelor viticole din Oltenia Conf.univ.dr. Mărăcineanu Liviu Cristian 
12. Contributii la îmbunătățirea tehnologiei de obținere a butașilor înrădăcinați la specia prun. Prof.univ.dr.Achim Gheorghe 
13. Studiu privind fertilizarea organică a culturii de pepeni verzi pentru obţinerea de producţii biologice. Șef lucrări Lascu Nicolae 
14. Studiu privind efectul unor tipuri de fertilizanţi chimici administraţi la sol, în perioada de vegetaţie, la cultura 

de tomate de vară-toamnă 
Șef lucrări Lascu Nicolae 

15. Influența condițiilor specifice arealului de cultură și a unor măsuri tehnologice asupra creșterii și rodirii la 
soiurile de struguri pentru vinuri albe de calitate cultivate în ....  

Conf.univ.dr.Costea Dorin 

16. Influența condițiilor specifice arealului de cultură și a unor măsuri tehnologice asupra creșterii si rodirii la 
soiurile de struguri pentru vinuri roșii de calitate cultivate în ........ 

Conf.univ.dr.Costea Dorin 

17. Cercetări privind comportarea în cultură a speciei Catharanthus roseus (L.) G Conf.univ.dr.Nicu Carmen 
18. Modificări morfologice, fiziologice și de producție la cultura de …….. , micorizată, înființată în solar Conf.univ.dr.Dinu Maria 
19. Modul de comportare în cultură a unor cultivaruri de cucurbitacee. Conf.univ.dr.Dinu Maria 
20. Influența numărului de plante la unitatea de suprafață la cultura de pepene verde înființată pe nisipurile de la 

Rojiște 
Conf.univ.dr.Dinu Maria 



21. Studiul unui sortiment de tomate pentru cultura în solar Conf.univ.dr.Dinu Maria 
22. Influența fertilizării foliare asupra potențialului de creștere și de producție la fasolea de grădină cultivată în 

solar. 
Conf.univ.dr.Dinu Maria 

23. Influenţa factorilor climatici asupra fiziologiei creșterii plantelor din zona Olteniei Șef lucrări Nicolae Ion 
24. Utilizarea îngrașămintelor și producțiile la principalele specii horticole din județul ... Conf.univ.dr. Dodocioiu Ana Maria 
25. Calitatea producției  de.... în funcție de dozele de îngrășăminte utilizate Conf.univ.dr. Dodocioiu Ana Maria 
26. Studiul florei spontane din plantațiile pomicole vâlcene. Șef lucrări Radutoiu Daniel 
27. Succesiunea vegetației în culturile viticole din zona …….. Șef lucrări Radutoiu Daniel 
28.  Studiu privind activitatea mitotică la specia Vicia faba sub influența unor stresori chimici Șef lucrări Bonciu Elena 
29. Utilizarea testului Allium pentru identificarea unor aberații cromozomiale la legume. Șef lucrări Bonciu Elena 
30. Studiul germoplasmei viticole autohtone destinată producerii strugurilor pentru consum în stare proaspătă Conf.univ.dr. Cichi Daniela Doloris 
31. Studiul potențialului bioproductiv și calitativ al unor soiuri de struguri pentru vin, cultivate   în  

Oltenia.............(diverse areale viticole din Oltenia). 
Conf.univ.dr. Cichi Daniela Doloris 

32. Comportarea în cultură a unor soiuri de  Lisianthus russelianus Hook.  Șef lucrări Manda Manuela 
33. Analiza fenologiei unor specii floricole perene în condițiile ecologice ale orașului Craiova Șef lucrări Manda Manuela 
34. Cercetări privind importanța unor factori naturali și tehnologici asupra calității și tipicității vinurilor obținute 

în arealul viticol Banu Mărăcine 
Conf.univ.dr. Băducă Constantin 

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