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Nr 
crt. 

TEMA COORDONATOR 

1. Componentele calităţii producției viticole şi posibilităţi tehnice de dirijare a acestora Prof.univ.dr. Giugea Nicolae 

2. Consideratii privind managementul ecologic al plantațiilor viticole Prof.univ.dr. Giugea Nicolae 

3. Aspecte privitoare la stabilirea direcției de producție a centrelor viticole Prof.univ.dr. Giugea Nicolae 

4. Producerea rasadurilor de tomate utilizand diferite tipuri de fungi micorizieni si rizobacterii. Conf.univ.dr. Dinu Maria 
5. Studiul caracterelor morfologice, fiziologice si de productie la diferite cultivaruri de cartof dulce (Ipomoea 

batatas L.) sub influenta fertilizantilor organici. 
Conf.univ.dr. Dinu Maria 

6. Studiul comparativ al unor hibrizi noi de pepene verde altoit cultivați în condițiile pedoclimatice de la…. Conf.univ.dr. Dinu Maria 
7. Influența fertilizării foliare asupra parametrilor de creștere și de producție la fasolea de grădină cultivată în 

solar. 
Conf.univ.dr. Dinu Maria 

8. Cercetări privind modul de comportare al unor soiuri de cireș pe portaltoiul GiSelA 6. Prof.univ.dr. Cosmulescu Sina  
9. Cercetări privind desfășurarea fenofezelor de primăvara la cireș în condițiile climatice din zona Craiova. Prof.univ.dr. Cosmulescu Sina  
10. Înmulțirea vegetativă a unor genotipuri la speciile moșmon și corn. Prof.univ.dr. Cosmulescu Sina  
11. Cercetări privind modul de comportare al unor soiuri de prun cultivate în zona Craiova. Prof.univ.dr. Cosmulescu Sina  
12. Cercetări privind influența factorilor de mediu asupra fenologiei la măr. Prof.univ.dr. Cosmulescu Sina  
13. Monitorizarea atacului produs de unele organismele dăunătoare din unele culturi horticole Prof.univ.dr. Mitrea Ion 
14. Identificarea atacului produs de unele organismele dăunătoare din unele plantații pomicole Prof.univ.dr. Mitrea Ion 
15. Monitorizarea atacului unor organisme dăunătoare la unele culturi legumicole din Oltenia Prof.univ.dr. Mitrea Ion 
16. Promovarea asigurărilor agricole prin activități de consultanță Conf.univ.dr. Mărăcineanu Liviu Cristian 

17. Tipuri de daune cauzate sectorului pomicol/viticol/legumicol (la alegere) de factorii ecologici nefavorabili Conf.univ.dr. Mărăcineanu Liviu Cristian 

18. Promovarea agriculturii digitale prin activități de consultanță agricolă Conf.univ.dr. Mărăcineanu Liviu Cristian 

19. Dezvoltarea durabila a zonelor rurale din România prin activitati economice alternative Conf.univ.dr. Costea Dorin 
20. Creșterea performantei unei investiții din mediul rural prin aplicarea unor masuri tehnologice superioare 

(studiu de caz) 
Conf.univ.dr. Costea Dorin 



21. Cercetări privind înmulțirea, creșterea și înflorirea plantelor de Crossandra infundibuliformis (L.) Nees. Conf.univ.dr. Nicu Carmen 
22. Cercetări privind influenţa fertilizanților asupra creşterii şi înfloririi plantelor de Jacobinia carnea Nichols. Conf.univ.dr. Nicu Carmen 
23. Studiu privind influența unor factori asupra potențialului calitativ la unele soiuri de struguri pentru vin, 

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

24. Studiu privind calitatea produselor viti-vinicole din arealele........(diverse arealeviticole din România). Conf.univ.dr. Cichi Daniela Doloris 
25. Studiul potențialului oenologic al soiurilor autohtone din podgoria Drăgășani. Conf.univ.dr.Baduca Campeanu Constantin 
26. Studiul potențialului oenologic al soiurilor autohtone din podgoria Sâmburești. Conf.univ.dr.Baduca Campeanu Constantin 
27. Studiul potențialului oenolgic al soiurilor autohtone din arealul viticol Vânju Mare. Conf.univ.dr.Baduca Campeanu Constantin 
28. Efectele vizuale în design-ul peisager Șef lucrări Manda Manuela 
29. Propunere de amenajare/reamenajare a unui spațiu verde urban Șef lucrări Manda Manuela 
30. Oportunități și beneficii ale balcoanelor si teraselor verzi in mediul urban. Șef lucrări Manda Manuela 
31. Identificarea si expertizarea materialului dendrologic din cartierul ……………… Sef lucrari univ.dr.Gruia Marius 
32. Identificarea si expertizarea materialului dendrologic din cartierul …………. Sef lucrari univ.dr.Gruia Marius 
33. Posibilitati teoretice de amenajare a unui parc. Sef lucrari univ.dr.Gruia Marius 

* Notă: se acceptă propuneri de teme suplimentare din partea masteranzilor. 
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