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Nr. 

crt. 
TEMA COORDONATOR 

1 Metode ecologice de combatere a organismelor daunatoare  plantelor floricole ornamentale.  Șef lucrări dr. Stan Cătălin 

2 Metode ecologice de combatere a organismelor daunatoare  din plantatiile pomicole de tip familial. Șef lucrări dr. Stan Cătălin 

3 Resurse vegetale silvice (foioase) utilizate in amenajarea durabila a teritoriului din zona Berlesti jud. Gorj.  Șef lucrări dr. Stan Cătălin 

4 Resurse vegetale silvice (conifere) utilizate in amenajarea durabila a teritoriului din zona Vidra jud. Valcea. Șef lucrări dr. Stan Cătălin 

5 Impactul generat  de sedimentele din apa,  asupra ecosistemelor acvatice Prof. univ. dr. Gavrilescu Elena 

6 Poluarea cu pulberi materiale in municipiul Craiova Prof. univ. dr. Gavrilescu Elena 

7 Reconstructia ecologica a terenurilor degradate prin procesul de …..  in zona…. 

 

Conf. univ. dr. Dodocioiu Ana , Lect. univ. 

dr. Buzatu Diana 

8 Studii privind entomofauna din zona ... Lect. univ. dr. Țucă Ovidiu 

9 Studii privind entomofauna din zona ... Lect. univ. dr. Țucă Ovidiu 

10 Studii privind entomofauna din zona ... Lect. univ. dr. Țucă Ovidiu 

11 Posibilități de conservare a unor specii horticole de interes prin culturi in vitro Prof. univ. dr. Cosmulescu Sina Niculina 

12 Posibilități de conservare a unor specii horticole de interes prin culturi in vitro Prof. univ. dr. Cosmulescu Sina Niculina 

13 Consideraţii privind diversitatea genetică bazată pe trăsăturile morfologice ale fructului la genotipuri de nuc din populaţii locale Prof. univ. dr. Cosmulescu Sina Niculina 

14 Identificarea şi caracterizarea morfologică a unor genotipuri de Sorbus din flora spontană a zonei........ Prof. univ. dr. Cosmulescu Sina Niculina 

15 Influența condițiilor de mediu asupra fenologiei la genotipuri de Corylus Prof. univ. dr. Cosmulescu Sina Niculina 

16 Identificarea, evaluarea şi selecţia unor genotipuri de mur din flora spontană a zonei ………………… Prof. univ. dr. Cosmulescu Sina Niculina 

17 Impactul utilizarii pesticidelor in agricultura Conf. univ. dr. Mărăcineanu Cristi 

18 Reconstructia ecologica a terenurilor poluate cu.... Conf. univ. dr. Dodocioiu Ana ,  

Lect. univ. dr. Buzatu Diana 

19 Reconstructia ecologica a terenurilor degradate prin procesul de …..  in zona…. 

 

Conf. univ. dr. Dodocioiu Ana ,  

Lect. univ. dr. Buzatu Diana 

20 Managementul proiectelor de mediu si dezvoltare durabila Lect. univ. dr. Popescu Simona 

21 Consumul sustenabil și preocupări pentru generatiile viitoare Lect. univ. dr. Popescu Simona 

22 Tendinte in indeplinirea obiectivelor dezvoltarii durabile in Romania Lect. univ. dr. Popescu Simona 

23 Considerații privind economia circulară și posibilități de implementare Prof. univ. dr. Giugea Nicolae 

24 Managementul resurselor naturale biotice și abiotice. Studiu de caz.............. Prof. univ. dr. Popa Daniela 

25 Managementul capitalului natural sub incidenta temperaturilor extreme.                 Prof. univ. dr. Popa Daniela 


