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Lista -  doctori în științe 

Nr.crt. Numele și prenumele Titlul tezei Anul 
finalizării 

1 MATIAŞ Cristian 
Giorgian  

Cercetări cu privire la dezvoltarea rurală în Lunca  
Mureșului-arealul Lipova-Săvârșin 

2011 

2 TOTH Gheorghe Csaba Studiu privind dezvoltarea durabilă în Câmpia de 
Vest a României prin diversificarea economiei rurale 

2011 

3 STAICU  Nicoleta Cercetări privind implicarea consultanței agricole în 
sprijinirea fermierilor pentru accesarea fondului 
european agricol (FEADR) 

2011 

4 LOVAS Lorand Cercetări privind extinedrea  suprafeţelor forestiere 
şi refacerea ecosistemelor  în  zona transfrontalieră  
de vest a României-Lunca Mureşului  

2011 

5 BLAGA Diana Loredana Funcţia socio-culturală în dezvoltarea comunităţilor 
rurale.  Importanţa şi rolul acesteia în contextul 
globalizării 

2011 

6 MORARIU Lucian Coordonate ale nivelului de trai în comunităţile  
rurale 

2011 

7 TOMA Iosif Ionel Cercetări privind strategia de dezvoltare durabilă a 
localităţilor din zonele periurbane 

2011 

8 CÂMPAN Cristian Studiu cu privire la îmbunătăţirea modului de 
implementare a sprijinului financiar acordat 
fermierilor români 

2013 

9 ZAGONI Andrei Studiu cu privire la creşterea eficienţei economice a 
fermelor agricole  prin introducerea în cultură a 
plantelor energetice 

2013 

10 RADU Andreea Studiu cu privire la implementarea IMM-urilor în 
spaţiul rural 

2013 

11 DORNEA Miruna 
Mihaela 

Dezvoltare rurală şi protejarea biodiversităţii prin 
creşterea raselor tradiţionale de animale din Banat 

2013 

12 ŞUSTER Gabriel Analiza impactului proiectelor destinate spaţiului 
rural în contextul dezvoltării durabile şi a expansiunii 
economice bazată pe cunoaştere 

2013 

13 GOŞA Caius Cercetări privind contribuţia fondurilor publice la 
dezvoltarea durabilă a agriculturii  şi a spaţiului rural 
din depresiunea Almjului, judeţul Caraş-Severin 

2014 

14 GRAD IOAN Studii privind promovarea agriculturii    inteligente  în 
România în scopul  creşterii  economice 

2014 

15 CRISTINA Ada-Flavia Cercetări cu privire la îmbunătăţirea calităţii vieţii 2016 

16 POPESCU Alin Marcel Studiu cu privire la rolul asocierii în creşterea 
eficienţei valorificării produselor agroalimentare 

2016 

17 TOTH Attila Cercetări cu privire la dezvoltarea spaţiului rural şi 
creşterea calităţii vieţii în zona de vest a României 

2016 

18 DAVID Saida Studiu cu privire la implementarea politicilor agricole  
şi de mediu în România în contextul dezvoltării 
durabile 

2019 



 
19 

DASCĂLU Ionuț Cercetări cu privire la creșterea economiei spațiului 
rural prin dezvoltarea sectorului pomi-viticol 

2019 

20 FLOREA Adina Nicoleta Cercetări cu privire la dezvoltarea şi consolidarea 
fermelor  agricole din România 

2020 

21 STOI Veronica Minodora Cânepa în cultura populară românească.  Metode 
moderne de utilizare 

2021 

 

Lista doctoranzilor în stagiu/prelungire 

Nr. 
crt. 

Numele și prenumele Titlul tezei Anul 
înmatriculării 

Stadiul 
actual 

1 NAN Anca Ioana Creșterea calității serviciilor publice în 
sprijinul dezvoltării zonelor rurale cu 
aplicații în regiunea Crișana  

2017 prelungire 

2 ȘONCA Bogdan  Posibilități de îmbunătățire a 
activităților turistice în zona rurală de 
vest a României prin dezvoltarea 
serviciilor de transport 

2018 stagiu 

3 VASS Hunor Dezvoltarea durabilă a zonelor peri 
urbane  în contextul schimbărilor 
climatice 

2019 stagiu 

4 JURJESCU Andreea- Lidia Cercetări cu privire la dezvoltarea 
agriculturii ecologice în zona de Vest a 
României 

2019 stagiu 

5 PLEȘCA (JÎȚA) Cleopatra- 
Veronica 

Creșterea calității resurselor de muncă, 
cu precădere a celor din mediul rural, 
prin participare la diferite forme de 
învățământ 

2019 stagiu 

6 PANGRATIE Alexandru- 
Octavian 

Studii cu privire la utilitatea facilităților 
fiscale destinate producătorilor agricoli 

2019 stagiu 

7 ALBU Simona- Nicoleta Dezvoltarea economiei comunităților 
rurale din zona montană a 
maramureșului  pe baza specificului 
local și valorificarea identității culturale 

2020 stagiu 

 


