
TRANSILVANIA PRIMA GARDEN CLUJ-NAPOCA 
 

Facultatea de Horticultură a fost prezentă în perioada 07-08 aprilie 2011 la a II-a ediţie 

a expoziţiei de flori, plante ornamentale, peisagistică şi grădinărit de primăvară „Transilvania 

Prima Garden”. Expoziţia s-a realizat de către Centrul expoziţional EXPO Transilvania Cluj-

Napoca sub patronajul Universităţii de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară Cluj Napoca, 

respectiv a Facultăţii de HORTICULTURĂ. 

La organizarea evenimentului au participat secretarul ştiinţific al facultăţii, prof. dr. 

Maria Cantor, conf. dr. Corina Cătană, conf. dr. Adelina Dumitraş, asist. dr. Erzsebet Buta, prep. 

dr. Adriana Man, prep. dr. Valentin Singureanu, ing. dr. Gelu Moldovan. 

 
Decanul facultăţii, prof. dr. Radu Sestraş, la deschiderea „Transilvania Prima Garden” 2011 

 
Studenţi şi cadre didactice participând la deschiderea expoziţiei 



Studenţii de la facultatea noastră au expus în cadrul standului postere cu lucrări de 

proiectare şi amenajare peisagistică, diferite studii de caz, unele lucrări şi concepţii originale. 

Merită menţionate cele două panouri verticale cu plante realizate de către Silviu Corpodean - 

student masterand la  MSc Biodiversitate şi bioconservare, iar studenta Elena Rinba, anul III 

Biologie Cercul de BioArta a îmbogăţit standul universităţii cu creaţiile proprii constând în 

aranjamente cu plante de interior. Deosebit de apreciate au fost sculpturile vegetale: „Omul 

copac” şi „Grădina suspendată” realizate de către studenta masterandă Marcela Alexandrescu de 

la MSc Peisagistică, Cercul de BioArtă şi „Grădina miniaturistă” opera studentelor din anul III 

peisagistică Galea Florina şi Borca Ioana. 

   

  
Au mai fost expuse în cadrul standului publicaţii de specialitate, filmuleţe de prezentare a 

facultăţii şi ale specializărilor acesteia. De asemenea au fost distribuite materiale informative cu 

oferta academică a facultăţii şi cu informaţii despre Societatea de Horticultură şi Silvicultură din 

Transilvania.   



 

 
Pentru a oferi informaţii vizitatorilor la expoziţia-târg, au asigurat permanenţă la stand 

doctoranzii: Anamaria Călugăr, Adela Hoble, Silvia Andraş, Florentina Ciobanu, Gabriela 

Chirla, Eniko Laczi, Dorina Tămaş, Simina Balcău, Iulia Bărbuţă, Iulia Condriuc, Delia Pop, 

Carmen Samoilă şi studentele anului IV Peisagistică Melania Boroş şi Georgeta Cordoş. 

Studenţii şi doctoranzii au participat la diferite acţiuni interactive în cadrul unor ateliere 

de lucru, susţinând demonstraţii practice de proiectare, amenajare şi întreţinere a spaţiilor verzi. 

De asemenea, au  oferit informaţii şi au învăţat copiii de la diferite şcoli clujene să planteze flori 

şi să îngrijească plantele. 

 

Întocmit, 

Secretar ştiinţific al Facultăţii de Horticultură Cluj-Napoca 

Prof. Dr. Maria CANTOR 


