
 
 
 
 

TEME DE CERCETARE DIN CADRUL FACULTĂȚII DE HORTICULTURĂ 
 

Temele principale de cercetare sunt în raport cu specializările din cadrul facultăţii, printre 
cele mai importante amintindu-se următoarele: 

- Colectarea, conservarea şi studiul fondului de germoplasmă la diferite specii horticole; 
Metode moderne de inducere şi exploatare a variabilităţii naturale şi artificiale, aplicate pentru 
obţinerea unor noi genotipuri la plantele horticole. Utilizarea biotehnologiilor moderne şi a 
ingineriei genetice în ameliorarea plantelor şi asigurarea resurselor de hrană, respectiv a 
siguranţei alimentare. 

- Optimizarea şi modernizarea tehnologiilor de cultură la speciile floricole, dendrologice, 
legumicole, pomicole, arbuşti fructiferi şi viţă de vie, în vederea sporirii producţiei cantitative şi 
calitative. Importanţa legumelor şi fructelor în alimentaţia omului şi posibilităţile de îmbunătăţire 
a calităţii gustative şi valorii nutritive, terapeutice, alimentare şi economice a acestora. 
Proiectarea, amenajarea spaţiilor verzi şi înfrumuseţarea peisajului. 

- Cercetări privind biodiversitatea şi bioconservarea pădurilor. Reconstrucţia ecologică a 
suprafeţelor forestiere afectate de calamităţi şi a terenurilor cu fenomene de degradare, în scopul 
creşterii procentului de împădurire la nivel naţional.  

- Producerea containerizată a puieților și introducerea lor în cultură. Tehnologii de 
instalare și conducere a culturilor agrosilvice. Controlul integrat al dăunătorilor forestieri. 
Gestiunea socială a ecosistemelor forestiere. 

- Realizarea unor reţele de sprijin necesare ridicărilor topo-cadastrale. Metode topografice 
de urmărire a comportării construcţiilor şi terenurilor înconjurătoare. 

- Cercetări privind utilitatea, eficienţa şi comportarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare 
în diferite sisteme hidroameliorative. Terasare/nivelare suprafeţe. 

- Interacţiunea radiaţiei solare cu plantele de cultură, influenţa schimbărilor climatice 
asupra plantelor şi mediului.  

- Aplicarea modelării matematice, a prelucrarea statistice a datelor precum şi a 
informaticii în tematica complexă din ştiinţele vieţii. 

- Cercetări privind dezvoltarea economico-socială a comunităţilor rurale; consultanţa 
managerială în vederea sporirii eficienţei economice a zonelor rurale; analiza impactului social 
economic şi etnic al politicii agricole comune asupra exploataţiilor agricole. Monitorizarea pieţei 
ecologice agro-alimentare; modernizarea structurilor agrare; identificarea unor soluţii alternative 
pentru realizarea de venituri în mediul rural; scenarii de recalificare şi reconversie profesională; 
consultanţă în elaborarea şi implementarea de proiecte de dezvoltare; gestiunea fermei; 
dezvoltarea activităţilor de alimentaţie publică şi agroturism. 

 


