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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 eficienţei economice a unor verigi tehnologice în cazul culturii viţei 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. Monitorizarea și cuantificarea atacului produs de unele organismele dăunătoare din unele 

plantații de pomi fructiferi 
Prof.univ.dr.Mitrea Ion 

10. Monitorizarea atacului unor organisme dăunătoare la unele plante legumicole cultivate în spații 
controlate 

Prof.univ.dr.Mitrea Ion 

11. Monitorizarea și cuantificarea atacului produs de unele organismele dăunătoare din unele culturi 
de leguminoase anuale pentru sămânță 

Prof.univ.dr.Mitrea Ion 

12. Posibilităţi de diversificare a gamei de produse...............în cadrul............ Conf.univ.dr.Mărăcineanu Liviu Cristian 
13. Evaluarea arealelor viticole in scopul valorificarii optime a conditiilor ecologice prin cultura vitei 

de vie 
Conf.univ.dr.Mărăcineanu Liviu Cristian 

14. Îmbunătăţirea tehnologiei de cultivare la ardei în solar Șef lucrări Lascu Nicolae 
15. Studiul privind eficacitatea unor produse naturale biostimulatoare acceptate de normele 

agriculturii biologice în creşterea randamentelor şi calităţii  producţiei de pepeni verzi 
Șef lucrări Lascu Nicolae 

16. Studiul privind efectul fertilizării foliare asupra nivelului cantitativ şi calitativ al producţiei şi a ratei 
rentabilităţii, la cultura de tomate timpurii în solar, în contextul dezvoltării durabile 

Șef lucrări Lascu Nicolae 



17. Influența măsurilor tehnologice aplicate asupra cantității și calității producției  în plantații viticole 
din mediul rural 

Conf.univ.dr. Costea Dorin 

18. Dezvoltarea durabilă a zonelor rurale prin activități economice alternative (studiu de caz) Conf.univ.dr. Costea Dorin 
19. Grădina în miniatură - concept și modalități de realizare. Conf.univ.dr. Nicu Carmen 
20. Studiul comparativ al unor cultivaruri de busuioc. Conf.univ.dr. Nicu Carmen 
21. Studiul potențialului calitativ la unele soiuri de viță de vie cultivate în arealul viticol ................ 

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

22. Comportarea în cultură a unor soiuri de Dipladenia Șef lucrări Manda Manuela 
23. Evaluarea unor specii de suculente din punct de vedere al posibilităților de utilizare în designul 

floral 
Șef lucrări Manda Manuela 

24. Aspecte privind producerea de material săditor la ....... Șef lucrări Manda Manuela 
* Notă: se acceptă propuneri de teme suplimentare din partea studenţilor 
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