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PROPUNERI TEME PENTRU PROIECTUL DE DISERTATIE 

-SESIUNEA IUNIE 2022- 
Nr 

crt. 

TEMA COORDONATOR 

1. Oportunitati privind dezvoltarea sectorului vitivinicol prin accesarea fondurilor europene Prof.univ.dr. Giugea Nicolae 

2. Studiul comportarii unor soiuri de vita-de-vie  in conditiile........................ Prof.univ.dr. Giugea Nicolae 

3. Considerații privind sortimentul de soiuri cu struguri pentru vin, existent în zona Olteniei Prof.univ.dr. Giugea Nicolae 

4. Monitorizarea și cuantificarea atacului produs de unele organismele dăunătoare din unele culturi de măr Prof.univ.dr.Mitrea Ion 

5. Cercetări monitorizarea și cuantificarea atacului produs de unele organismele dăunătoare din unele culturi de pomicole de 

sâmburoase 

Prof.univ.dr.Mitrea Ion 

6. Studii privind monitorizarea și cuantificarea atacului produs de unele organismele dăunătoare din unele a culturi de arbuști 

fructiferi  

Prof.univ.dr.Mitrea Ion 

7. Posibilităţi de diversificare a activitatii...............în cadrul............ Conf.univ.dr.Mărăcineanu Liviu Cristian 

8. Posibilități de valorificare a potențialului oenoturistic în cadrul podgoriei (regiunii viticole)................ Conf.univ.dr.Mărăcineanu Liviu Cristian 

9. Dezvoltarea durabila a zonelor rurale din România prin activitati economice alternative Conf.univ.dr. Costea Dorin 

10. Creșterea performantei  unei investiții din mediul rural prin aplicarea unor masuri tehnologice superioare (studiu de caz) Conf.univ.dr. Costea Dorin 

11. Caracteristici ale spațiului rural si măsuri pentru dezvoltarea durabilă a acestuia. Studiu de caz 

 

Conf.univ.dr. Costea Dorin 

12.  Studiu privind factorii care decid calitatea producției viti-vinicole în arealul viticol ……….(diverse areale viticole din 

România) 

Conf.univ.dr. Cichi Daniela Doloris 

13. Studiu privind calitatea produselor viti-vinicole din arealelor........(diverse areale viticole din România) Conf.univ.dr. Cichi Daniela Doloris 

14. Cercetări privind comportarea în cultură a speciei Catharanthus roseus (L.) G. Conf.univ.dr. Nicu Carmen 

15. Cercetări privind influenţa diferitelor tipuri de îngrăşăminte asupra creşterii şi înfloririi plantelor de Jacobinia carnea Nichols Conf.univ.dr. Nicu Carmen 

16 Eficiența Bio Produselor WeTrade la unele culturi legumicole înființate în solar Conf.univ.dr. Dinu Maria 

17. Efectele vizuale în design-ul peisager Șef lucrări dr. Manda Manuela 

18. Propunere de amenajare/reamenajare a unui spațiu verde urban Șef lucrări dr. Manda Manuela 

19. Cercetări privind potențialul tehnologic al soiurilor albe din podgoria Drăgășani Conf.univ.dr. Baducă Cîmpeanu 

Constantin 

20. Cercetări privind potențialul tehnologic al soiurilor roșii din podgoria Drăgășani Conf.univ.dr. Baducă Cîmpeanu 

Constantin 
21. Studiul posibilităților tehnologice de ameliorare a calității vinurilor roze Conf.univ.dr. Baducă Cîmpeanu 

Constantin 
22. Inventarierea materialului dendrologic din cartierul Craiovita Noua. Sef lucrari univ. dr. Gruia Marius 



23. Posibilitati teoretice de utilizare a constructiilor ornamentale in realizarea unui parc. Sef lucrari univ.dr.Gruia Marius 
24. Inventarierea materialului dendrologic din cartierul Lapus. Sef lucrari univ.dr.Gruia Marius 
25. Inventarierea materialului dendrologic din cartierul Rovine Sef lucrari univ.dr.Gruia Marius 

 

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

 

Director Departament Horticultură şi Ştiinţa Alimentului  

Conf.univ.dr. Dodocioiu Ana Maria 

 

 

 

 


