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Nr 
crt. 

TEMA COORDONATOR 

1 Aspecte tehnice şi economice ale înființării unei plantații viticole în perimetrul SD Banu Maracine Prof.univ.dr Giugea Nicolae 
2 Evaluarea eficienței economice a unor verigi tehnologice în cazul culturii viței de vie Prof.univ.dr Giugea Nicolae 
3 Evaluarea metodelor de multiplicare in vivo asupra materialului biologic pomicol Prof.univ.dr.Achim Gheorghe 
4 Studiul caracteristicilor de creștere și fructificare la unele soiuri de prun în zona subcarpatică Prof.univ.dr.Achim Gheorghe 
5 Evaluarea unor caractere pomologice ale unor genotipuri de nuc în vederea obținerii unor selectii valoroase pentru 

portaltoi 
Prof.univ.dr.Achim Gheorghe 

6 Studiul comportării la inmulțirea prin marcotaj a unui portaltoi de castan recent introdus în țară în condițiile 
ecologice din Valcea. 

Prof.univ.dr.Achim Gheorghe 

7 Studiul comportării la înmulţirea prin butaşi a unor selecţii pentru portaltoi utilizaţi la altoirea prunului Prof.univ.dr.Achim Gheorghe 
8 Studiul comportării la înmulţire prin butaşi a alunului Prof.univ.dr.Achim Gheorghe 
9 Studiul creşterii potenţialului productiv şi calitativ asupra plantaţiilor mamă de ramuri altoi la nuc Prof.univ.dr.Achim Gheorghe 
10 Monitorizarea și cuantificarea atacului produs  dăunatorii plante floricole și ornamentale Prof.univ.dr.Mitrea Ion 
11 Monitorizarea și cuantificarea atacului produs de molia frunzelor de castan Prof.univ.dr.Mitrea Ion 
12 Monitorizarea si cuantificarea atacului produs de unele organisme dăunatoare din unele plantații pomicole de 

sămânțoase 
Prof.univ.dr.Mitrea Ion 

13 Limpezirea și stabilizarea vinurilor albe prin procedee fizico-chimice Conf.univ.dr. Baduca Constantin 
14 Limpezirea și stabilizarea vinurilor roșii prin procedee fizico-chimice Conf.univ.dr. Baduca Constantin 
15 Posibilităţi de diversificare a gamei de produse...............în cadrul............ Conf.univ.dr. Maracineanu  Liviu 

Cristian 
16 Evaluarea arealelor viticole în scopul valorificării optime a condițiilor ecologice prin cultura viței de vie Conf.univ.dr. Maracineanu Liviu 

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

18 Creșterea performanței  unei investiții din mediul rural prin aplicarea unor măsuri tehnologice superioare (studiu de 
caz) 

Conf.univ.dr. Costea Dorin 

19 Evaluarea unor factori care decid calitatea produselor viti-vinicole în Romania Conf.univ.dr.Cichi Daniela Doloris 
20 Modalități de realizare a unor aranjamente florale moderne Conf.univ.dr.Nicu Carmen 



21 Propunere de amenajare a unei grădini particulare din orasul Ramnicu-Valcea Conf.univ.dr.Nicu Carmen 
22 Proiect de amenajare a spatiului verde aferent unei institutii publice. Studiu de caz. Primaria comunei Goiesti, Dolj. Conf.univ.dr.Nicu Carmen 
23 Grădini la container Sef.lucr.dr. Manda Manuela 
24 Posibilități de prelungire a duratei de păstrare în vas a florilor și frunzelor de Spathiphyllum Sef.lucr.dr. Manda Manuela 
25 Oportunități și beneficii ale balcoanelor și teraselor verzi în contextul urban Sef.lucr.dr. Manda Manuela 
26 Studiul comparativ al unor soiuri de mazăre de grădină şi eşalonarea producţiei în condiţiile pedoclimatice din zona 

de sud a Olteniei 
Sef.lucr.dr Lascu Nicolae 

27 Studiul privind efectul fertilizării foliare asupra nivelului cantitativ și calitativ al producției și a ratei rentabilității, la 
tomatele timpurii în solar, în contextul dezvoltării durabile. 

Sef.lucr.dr. Lascu Nicolae 

28 Studiul privind variabilitatea însușirilor de calitate la ceapa din arpagic în funcție de materialul biologic și tehnologia 
aplicată în contextul dezvoltării durabile. 

Sef.lucr.dr. Lascu Nicolae 

29 Identificarea materialului dendrologic din cartierul....... Sef lucrari Gruia Marius 
30 Identificarea materialului dendrologic din cartierul....... Sef lucrari Gruia Marius 
31 Posibilitati practice si teoretice de amenajare a unei gradini particulare Sef lucrari Gruia Marius 
32 Tehnica lucrarilor in amenajarile peisagere Sef lucrari Gruia Marius 

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