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Date generale 

Facultatea de Horticultură şi Silvicultură din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină 

Veterinară a Banatului - Timişoara a fost înfiinţată (învăţământ de zi) pe baza următoarelor acte 

legislative: Ordinul M.E.N. 6540/1994, ca Facultate de Horticultură, iar apoi prin HG 676/28.06.2007 

sub denumirea de Facultate de Horticultură şi Silvicultură. 

 

 

Misiunea de cercetare a Facultăţii de Horticultură şi Silvicultură (FHS) 

Misiunea generală de cercetare a Facultăţii de Horticultură şi Silvicultură: perfecţionarea tehnologiilor 

de cultură la diverse specii horticole, identificarea şi valorificarea superioară a germoplasmei locale, 

crearea de noi soiuri cu potenţial superior de producţie utilizând metodele convenţionale şi 

neconvenţionale, valorificarea resurselor naturale în vederea utilizării durabile în peisagistică şi 

silvicultură.  
 

Misiunea de cercetare a Facultăţii de Horticultură şi Silvicultură  în contextul internaţional: 

- creşterea importanţei colaborării internaţionale, a schimbului de cunoaştere explicită, fără a 

reduce importanţa pe care complexul de factori locali o are în adaptarea şi valorificarea 

cunoaşterii; 

- atragerea şi dezvoltarea de resurse umane de vârf concentrând facilităţi de cercetare 

importante; 

- crearea şi susţinerea permanentă a legăturilor de cooperare, în domeniul cercetării ştiinţifice, 

cu specializări similare ale facultăţilor de profil şi institute de cercetări din străinătate. 

 

 

Misiunea de cercetare a Facultăţii de Horticultură şi Silvicultură în contextul naţional: 

- crearea unor reţele naţionale formate din nuclee de cercetare din elită a facultăţilor de profil 

din ţară; 

- planificarea, proiectarea şi punerea în practică a unor strategii menite să asigure un înalt grad 

de performanţă al cercetării ştiinţifice;  

- implicarea extinsă a facultăţii în proiecte de cercetare-dezvoltare la nivel regional şi naţional, 

prin activităţi susţinute de formare continuă, consultanţă, cercetare, precum şi dezvoltarea unor 

relaţii de colaborare cu instituţiile publice sau private la nivel local, regional şi naţional; 



- asigurarea competenţei în cercetare a resursei umane şi a condiţiilor de infrastructură necesare 

pentru realizarea unor reţele naţionale şi/sau internaţională în domeniul horticulturii, 

silviculturii şi biotehnologiilor vegetale. 

 

Facultatea de Horticultură şi Silvicultură este structurată pe următoarele departamente: 

 

Silvicultură 

Misiune de cercetare a departamentului de Silvicultură 

-elaborarea unor strategii de cercetare care să se reflecte pregnant în numărul de contracte 

eligibile cât şi în valoarea acestora; 

-diversificarea activităţilor de cercetare prin obţinerea de contracte multidisciplinare; 

-cooptarea în colectivele de cercetare atât a doctoranzilor cât şi a studenţilor; 
 

Horticultură 

Misiune de cercetare a departamentului de Horticultură 

Promovarea cercetării ştiinţifice de performanţă în domeniile horticulturii şi peisagisticii. 

Această misiune se realizează prin: 

- obţinerea de granturi, contracte şi proiecte finanţate de instituţiile autohtone care 

administrează fondurile alocate cercetării, dar şi din fonduri comunitare; 

- realizarea unor contracte de cercetare cu firme şi companii autohtone şi străine, interesate în 

domeniile de interes, în vederea autodezvoltării şi modernizării bazei materiale a departamentului. 

- stimularea unor colective de cadre didactice şi cercetători din staţiunile de cercetare de profil 

pentru organizarea unor centre de cercetare pe plan regional, în domeniul horticol. 

- integrarea activităţii de cercetare ştiinţifică horticolă din partea de vest a ţării într-un singur 

sistem, sub coordonarea departamentului de Horticultură din U.S.A.M.V.B. Timişoara. 

- stimularea participării tinerilor asistenţi, şefi de lucrări, cercetători la stagii de formare şi 

perfecţionare pe lângă departamente din domeniu, din universităţi sau institute de cercetare străine. 

- înfiinţarea de loturi-model, în colaborare cu organele competente pe plan judeţean dar şi cu 

producători, ca puncte de extensiune şi consultanţă de specialitate. 

 - obţinerea de material biologic, la unele specii legumicole, de calitate destinat producătorilor 

privaţi. 

 

Inginerie genetică 

Misiune de cercetare a departamentului de Inginerie genetică vizează dezvoltarea unor 

programe de cercetare pentru obţinerea şi studierea variabilităţii genetice prin metode 

convenţionale şi biotehnologice în vederea ameliorării speciilor vegetale cultivate.  
 

Obiectiv general: 

Obiectivul general al cercetării ştiinţifice în Facultatea de Horticultură şi Silvicultură 

este de a contribui şi susţine dezvoltarea şi promovarea tehnologiilor moderne în domeniile 

horticultură, biotehnologii şi silvicultură cu implicaţii directe în cultivarea, ameliorarea 

speciilor vegetale şi conservarea mediului prin identificarea şi reducerea inputurilor poluante.  
 

Obiective specifice: 

Obiectivele specifice vizate, derivă din misiunea şi strategia de cercetare a Facultăţii de 

Horticultură şi Silvicultură: 

1. Crearea de competenţe de cercetare a studenţilor/masteranzilor în domeniile horticulturii, 

biotehnologiilor şi silviculturii;  

2. Pregătirea şi implicarea studenţilor/masteranzilor în activităţi de cercetare; 

3. Instruirea studenţilor/masteranzilor în realizarea unui management de programe de cercetare; 

4. Generarea de noi cunoştinţe prin cercetare ştiinţifică;  

5. Valorificarea cunoştinţelor obţinute în urma cercetării ştiinţifice prin inovare tehnologică;  

6. Abordarea de cercetări ştiinţifice în domeniile specifice pe termen mediu şi lung, care să 

răspundă cerinţelor actuale din domeniul horticol; 



7. Dezvoltarea parteneriatelor existente şi realizarea de noi parteneriate cu universităţi din 

străinătate şi centre de cercetare din aria internaţională pe domeniile de cercetare horticolă şi 

biotehnologică; 

8. Realizarea de parteneriate cu IMM-urile şi comunităţii locale în vederea participării la 

contractele de cercetare ştiinţifică; 

9. Creşterea calităţii cercetării ştiinţifice prin modernizarea infrastructurii de cercetare şi prin 

valorificarea capitalului uman; 

10. Realizarea unui număr mare de publicaţii de calitate ştiinţifică corespunzătoare nivelului 

actual de cunoaştere în domeniile horticulturii, biotehnologiilor şi silviculturii; 

11. Creşterea numărului de publicaţii importante (cotate ISI), brevete, cărţi în edituri recunoscute; 

12. Îmbunătăţirea continuă în implementarea sistemelor de asigurare a calităţii în cercetare; 

13. Editare de cărţi, reviste şi alte publicaţii; 

14. Transfer tehnologic al rezultatelor cercetării din domeniul propriu de activitate, consultanţă şi 

servicii în domeniul de profil; 

15. Dezvoltarea de proiecte de cercetare la nivel naţional şi internaţional. 

 

 

 

 

 

 

 

 



A. HORTICULTURĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Domeniu de 

cercetare 

Obiective Direcţia de cercetare Tematica de cercetare 

1 Horticultură - colecţionarea, studierea şi 

prezervarea germoplasmei 

locale din vestul ţării la 

speciile horticole şi cu 

precădere la cele legumicole; 

 

- îmbunătăţirea tehnologiei 

de cultură la principalele 

specii horticole şi floricole în 

vederea eficientizării 

producţiei acestora, dar şi a 

reducerii cantităţii de 

pesticide folosite; 

 

- studiul posibilităţilor de 

implicare a biotehnologiilor 

în tehnologia de cultură şi 

obţinere a materialului 

semincer şi săditor la unele 

specii horticole 

 

Perfecţionarea tehnologiilor de cultură 

sustenabilă pentru aplicarea unei 

agriculturi performante şi biologice 

Utilizarea unor substraturi de cultură (zeoliţi) şi a unor îngrăşăminte ecologice (extracte din 

alge verzi) 

Înlocuirea biostimulatorilor de sinteză utilizaţi pentru stimularea fructificării cu metode 

ecologice (folosirea bondarilor – Bambus terestris) 

Posibilităţile moderne de multiplicare a materialului biologic luat în studiu 

Implementarea în plantaţiile viticole din România a unor sisteme de susţinere moderne care 

să permită mecanizarea completă a lucrărilor 

Cercetări privind tratarea coardelor altoi şi portaltoi prin termoterapie în vederea obţinerii 

unui material săditor liber de boli şi dăunători 

Elaborarea unor modele de tehnologii viticole performante, în concordanţă cu condiţiile 

pedoclimatice, sortimentele varietale şi principiile viticulturii durabile 

Posibilitati privind utilizarea zeolitilor in conceptul biodinamic si elaborarea unor modele 

tehnologice pentru cultura fortata a tomatelor 

Valorificarea resurselor naturale în 

vederea utilizării durabile în horticultură 

şi peisagistică 

Colectarea şi studierea germoplasmei pomicole locale 

Colectarea şi studierea unor cultivare vechi de trandafir 

Studiul unor soiuri de viţă de vie pentru struguri de vin în diferite zone viticole ale ţării 

Cercetări privind modificările compoziţiei chimice a produselor horticole în timpul păstrării 

Studiul privind situaţia spaţiilor verzi din Timişoara şi posibilităţile de restaurare a acestora 

Implementarea unor programe de ultimă generaţie în proiectarea asistată de calculator cu 

aplicare practică în peisagistica municipiului Timişoara 

Tehnologii pomicole nepoluante utilizate in vederea reducerii contaminarii fructelor la mar 

cu impact minim asupra mediului inconjurator 



B. BIOTEHNOLOGII 
Nr. 

crt. 

Domeniu de 

cercetare 

Obiective Direcţia de cercetare Tematica de cercetare 

2 Biotehnologii - valorificarea populaţiilor 

locale la diferite specii 

cultivate; 

 

- studiul privind toleranţa 

plantelor la factori de stres;  

 

- identificarea unor surse de 

energie regenerabilă; 

 

- inducerea de variabilitate 

somaclonală; 

 

- obţinerea unor genotipuri 

superioare prin metode 

clasice şi neconvenţionale; 

 

 

 

 

Explorarea, valorificarea, conservarea şi 

dezvoltarea biodiversităţii vegetale din 

vestul României prin metode clasice şi 

neconvenţionale 

Utilizarea crioconservării în păstrarea resurselor genetice vegetale 

Studiul variabilităţii şi a posibilităţilor de utilizare a unor populaţii locale la specii 

legumicole 

Identificarea unor linii valoroase la orzul şi ovăzul de toamnă 

Studiul genetic al populaţiilor locale la Triticum monococum şi porumb 

Studiul variabilităţii somaclonale la plantele medicinale şi aromatice 

Iniţierea colecţiilor de germoplasmă la populaţii locale de cartof 

Impactul tehnologiilor de cultură asupra biodiversităţii şi a producţiei şi calităţii la porumb 

Evaluarea la nivel de fermă a impactului unor tehnologii de cultură a porumbului în 

România asupra biodiversităţii şi asupra calităţii şi cantităţii recoltei 

Cercetări de identificare a bioformelor de Tichogramma din agro- şi silvo- ecosisteme, 

impactul şi managementul introducerii nanomaterialelor bioactive în tehnologia de 

înmulţire a oofagului 

Evaluarea efectelor poluării şi a schimbărilor climatice asupra biodiversităţii şi stării socio- 

economice a populaţiei în Bazinul Mijlociu al Jiului 

Evaluarea toleranţei la factorii de stres 

biotici şi abiotic şi identificarea unor 

surse de energie regenerabilă 

 

 

Evidenţierea infecţiilor virale şi a stresului cauzat de acestea la plante 

Testarea cartofului rezistent la atacul gândacului din Colorado 

Evaluarea calităţii la grâu cu ajutorul markerilor genetici 

Efectele genetice ale populări radioactive 

Studiul efectului stresului salin la fasole şi tomate 

Determinarea răspunsurilor fiziologice ale unor specii de legume la condiţiile de stres 

abiotic 

Obţinerea de biocombustibil din uleiuri vegetale 

Fondarea si implementarea centrului euroregional de cercetari in bioresurse energetice de 

origine vegetala 

Utilizarea tehnicilor ingineriei genetice la 

plante şi în inducerea de variabilitate 

genetică 

 

Modalităţi de multiplicare in vitro la speciile horticole, medicinale şi forestiere 

Obţinerea unor forme rezistente la sulfoniluree prin intermediul ginogenezei 

Identificarea suselor autohtone ale virusurilor la cartof 

Inducerea şi evidenţierea variabilităţii somaclonale la plante cu ajutorul markerilor 

moleculari 

Evidenţierea rolului proteinelor  virale în transportul virusurilor în plantă 

Cuantificarea fluxului de gene mediate de polen 

Studiul biologiei dezvoltării la Drosophila şi Trichograma 

Selecţia unor clone valoroase la Robinia 

Inducerea variabilitatii somatice la unele plante medicinale pentru imbunatatirea 

proprietatilor terapeutice (hipoglicemiante, antibacteriene) ale acestora 

 



C.SILVICULTURĂ 
Nr. 

crt. 

Domeniu de 

cercetare 

Obiective Direcţia de cercetare Tematica de cercetare 

3 Silvicultură - explorarea şi dezvoltarea 

biodiversităţii vegetale din 

vestul României; 

 

- valorificarea resurselor 

naturale în vederea utilizării 

durabile în silvicultură; 

 

- estimarea biodiversităţii 

bacteriene din soluri; 

 

- elaborarea de strategii 

privind reducerea 

contaminării produselor de 

origine vegetală cu impact 

asupra calităţii vieţii şi a 

consumatorului 

Conservarea mediului prin identificarea 

şi reducerea inputurilor poluante din 

producţia vegetală; combaterea 

buruienilor din plantaţiile şi pepinierele 

silvice 

Influenţa fertilizării asupra producţiei şi calităţii acesteia 

Influenţa măsurilor de combatere asupra reducerii gradului de îmburuienare 

Determinarea compuşilor cu azot din produse horticole (nitraţi, nitriţi, amoniu) 

Determinarea reziduurilor de pesticide din produse horticole 

Determinarea conţinutului de micotoxine (ochratoxine, zearalenona, patulina) din produse 

vegetale 

Biotestări pentru stabilirea remanenţei erbicidelor 

Determinarea principalilor constituenţi chimici ai produselor horticole (umiditate, substanţe 

minerale, conţinut proteic, lipidic, vitamine) 

Explorarea, valorificarea, conservarea şi 

dezvoltarea biodiversităţii vegetale din 

vestul României prin metode clasice şi 

neconvenţionale 

Determinarea numărului de microorganisme pe grupe de nutriţie heterotrofi saprofiţi, 

chimioautotrofi – nitrificatori, fixatori liberi de azot, denitrificatori 

Determinări calificative de microfloră (sol tratat cu pesticide, nămol orăşenesc, produse 

alimentare) 

Studiul răspândirii şi variabilităţii speciilor indigene de acerinee în pădurile din judeţul 

Timiş 

Studiul biologiei, ecologiei şi combaterii integrate a dăunătorilor de scoarţă la răşinoase 

Determinări de bacterioză şi micoriză la plante cultivate şi spontane 

Izolare şi testare tulpini bacterii simbiotice fixatoare de azot precum şi stabilirea spectrului 

de sensibilitate la antibiotice a speciilor bacteriene simbionte (Rhizobium şi 

Bradyrhizobium) 

Studiul variabilităţii clonelor de salcâm şi înfiinţarea unui plantaj de clone şi a unui plantaj 

de familii 

Ameliorarea, conservarea şi valorificarea 

solurilor degradate prin intervenţia 

antropică, pentru creşterea calităţii vieţii 

şi protecţia mediului 

Îmbunătăţirea metodologiei de elaborare a proiectelor de amenajări silvice 

Reconstrucţia ecologică a terenurilor degradate din Câmpia de Vest a României 

Prelevarea de probe în vederea determinării principalelor însuşiri fizice şi chimice ale 

solului 

Implementarea sistemelor de lucrări convenţionale şi minime asupra solului în funcţie de 

tehnologia specifică fiecărei culturi 

Determinarea activităţii biologice a solului: respiraţie, capacitate de mineralizare – 

nitrificare, activitate celulozolitică 

Determinarea efectelor pozitive ale sistemelor de lucrări asupra proprietăţilor solului 

Determinarea numărului de eubacterii, actinomicete, micromicete/gr sol 

 

SECRETAR ŞTIINŢIFIC USAMVBT,          SECRETAR ŞTIINŢIFIC, 

      Prof.univ.dr.  Florin SALA         Conf.univ.dr. Marcel DANCI 


