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AGRONOMIE Dobrei Alin Cercetări privind utilizarea stațiilor inteligente de mare precizie în 

viticultură 

 1  

Iancu Tiberiu  Cercetări privind contribuția agroturismului la dezvoltarea 

economică a spațiului rural din Zona de Vest a României 

1   

Contribuții la îmbunătățirea managementului strategic al 

dezvoltării spațiului rural în Regiunea de Dezvoltare Centru a 

României 

1   

Mateoc Nicoleta Dezvoltarea durabilă în zona Banatului Montan, cu privire în 

special către turismului rural 

1   

Peț Ioan Tehnologii inovative în cultura plantelor de câmp 1   

Pop Georgeta Compuși bioactivi din extract de cânepă dioică cu acțiune 

terapeutică 

1   

Radulov Isidora Managementul nutrienților în scopul utilizării sustenabile a 

terenurilor agricole 

1   

Monitarizare continutului de metale grele din produsele agricole  1  

Sala Florin Medii de nutritie a plantelor. 

Bazele agrochimice ale fertilizarii in raport cu cerintele plantelor 

 

 

 
1 

Samfira Ionel Implicații si efecte ale transmiterii informației în mediul agricol în 

contextul actual românesc 

 1 
 

 Multifuncționalitatea pajiștilor permanente   1 

Cojocariu Luminița Pajiști și culturi furajere: provocări și oportunități în concordanță 

cu politicile PAC ale UE  

  
1 

HORTICULTURĂ Camen Dorin Cercetări privind ecofiziologia unor specii forestiere cu valoare 

ridicată de conservare în Parcul Natural Porțile de Fier 

1   

Iordănescu Olimpia 

Alina 

Cercetări privind posibilitățile de reabilitare a soiurilor vechi și 

populațiilor locale de cireș (Cerasus sp.) din zona montană și 

colinară a Mehedințului și utilizarea fructelor în obținerea 

diferitelor produse tradiționale 

1   

Șumălan Radu Cercetări privind utilizarea unor săruri organice p-aminobenzoice 1   



ca potențiali reglatori de creștere la plante 

Cercetări privind interacțiunea genotip x mediu asupra calității 

producției la fructe de pădure 

 1  

Ciulca Sorin Evaluarea variabilității unor caractere de producție la varză în 

condiții de stres osmotic 

  
1 

 Studiul eredității unor caractere de producție și calitate la fasole   1 

 Studiul diversității și toleranței la stres abiotic a unor populații de 

castan comestibil (Castanea sativa) 

  
1 

ZOOTEHNIE Dumitrescu Gabi Studiul morfologic al fibrelor de lână la rasele de ovine autohtone  1  

Pătruică  Silvia  Cercetări privind utilizarea unor produse apicole ca biotehnici 

asociate reproducerii sturionilor 

 1 
 

Ștef Lavinia Utilizarea unor extracte din plante în alimentația păsărilor în 

vederea imbunătățirii performantelor bioproductive, a stării de 

sănătate și a calității comerciale a  produselor animaliere 

 1 

 

Petroman Ioan Posibilități de îmbunătățire a producției și calității cărnii de suine 

exploatate în ferme profesionale (studiu de caz) 

  
1 

 Posibilități de îmbunătățire a managementului producției la 

cabaline prin diversificarea activităților de fermă 

  
1 

Petroman Cornelia Posibilități de îmbunătățire a managementului producției și 

consumului de carne de porc în județul Arad 

  
1 

 Perfecționarea managementului producției și procesării cărnii în 

județul Hunedoara 

  
1 

Grozea Adrian Influența unor fitoaditivi asupra performanțelor bioproductive și de 

reproducere ale păstrăvului curcubeu (Oncorhynchus mykiss) și 

somnului european (Silurus glanis) 

  

1 

INGINERIA 

PRODUSELOR 

ALIMENTARE 

Hădărugă Nicoleta Cercetări privind calitatea și siguranța produseloor alimentare 

montane din Regiunea de Dezvoltare Vest a României 

 1 
 

Poiană Mariana-

Atena 

Cercetări privind valorificarea unor materii prime neconvenţionale 

pentru dezvoltarea de produse alimentare cu valoare adăugată 

 1 
 

Riviș Adrian Obținerea unor produse alimentare de origine vegetală cu valoare 

nutritivă ridicată 

1  
 

Alexa Ersilia Obținerea și caracterizarea unor nutraceutice pe bază de derivați 

ai acidului linoleic obținuți prin sinteza verde (green synthesis) 

  
1 

 Valorificarea unor soiuri locale de ovăz și hrișcă în tehnologia   1 



alimentelor funcționale  

 


