
UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIȘTE 
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ŞI INGINERIE 

Alexandria 
 
 

 
 
 
Domeniul: Agronomie 
Programul de studii: Agricultură 
 

 
Teme pentru elaborarea proiectului de diplomă  

Anul universitar 2020-2021 
 

Nr. 
crt.  

Denumirea temei Coordonator 
ştiinţific 

Observații 

1   Amenajarea     complexă   a   
suprafeţeloragricole   cu   lucrări   de   irigaţii,   
pentrueliminarea   deficitului   de   umiditate   
încâmpia Burnazului 

Prof. dr. 
PETRESCU Nicolae 

 

2   Studii  privind importanta cunoașterii  structurii 
genetice a populațiilor de animale în vederea 
îmbunătățirii performanţelor morfo-productive 
ale acestora 

Prof. dr. 
MOVILEANU Gelu 

 

3   Studii privind interacțiunea genică sau 
interacțiunea dintre alelele unui locus în 
vederea evitării în procesul de reproducție  a 
prezenţei  genelor cu efecte letale 

Prof. dr. 
MOVILEANU Gelu 

 

4   Procesul mutagen şi recombinarea genetică.  
Influenţa agenților mutageni  asupra sănătății şi 
producțiilor la animale 

Prof. dr. 
MOVILEANU Gelu 

 

5   Studiu privind efectele microorganismelor 
patogene asupra productivitățiiplantelor 

Prof. dr. 
MANEA Laur 

 

6   Observații asupra rolului bacteriilor din 
simbiozele fixatoare de azot în agricultura 
modernă 

Prof. dr. 
MANEA Laur 

 

7   Studiu privind proiectarea experienței la 
diferite soiuri și hibrizi de plante la SC....., jud. 
Teleorman  

Șef lucrări univ. dr. 
Sorina Cernat 

 

8   Studiu privind proiectarea experienței la 
diferite soiuri și hibrizi de plante la Stațiunea 
de Cercetare Agricolă Drăgănești-Vlașca, jud. 
Teleorman – specia cultivată 2 

Conf. dr. Daniela 
ALEXANDRESCU 
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9   Studii privind biologia şi combaterea 
dăunătorilor grâului 

Conf. NEAGU Frăsin 
Loredana 

 

10   Studii privind biologia şi combaterea 
dăunătorilor porumbului 

Conf. dr. NEAGU 
Frăsin Loredana 

 

1   Studii privind biologia şi combaterea 
dăunătorilor rapiței 

Conf. dr. NEAGU 
Frăsin Loredana 

 

12   Studiu privind aplicaţiile topo-cadastrale de 
cartare tematică a claselor de bonitare ale 
terenurilor agricole 

Conf. dr. 
DUNEA Daniel 

 

13   Aspecte privind cadrul general al tehnologiilor 
de cultura pentruproducerea semințelor de 
legume 

Șl. dr. NIȚU Iulia  

14   Studiu privind aplicabilitatea diferitelor 
tehnologii in cultura pajiștilor temporare 

Șl. dr.  
NIȚU Iulia 

 

15   Tehnologia   de   cultura   si   impactul   asupra   
solului   in   ecosistemulpraticol 

Șl. dr. NIȚU Iulia  

16   Studiu privind modalităţile de reducere a 
consumurilor de combustibili la lucrările 
agricole 

Șl. dr. MOISE Virgil  

17   Studiu privind utilizarea biodieselului în 
funcţionarea motoarelor cu ardere internă 

Șl. dr. MOISE Virgil  

18   Studiu privind sistemul de lucrări pentru 
conservarea solului  

Șl. dr. Sorina Cernat  

19   Studiul cerințelor termice pentru răsărire al 
unor hibrizi de porumb cultivați în zona 
judeţului Teleorman 

Șl. dr. Sorina Cernat  

20   Studiul elementelor de productivitate la unele 
soiuri/unii hibrizi de grâu cultivate/cultivați la 
.... 

Șl. dr. Sorina Cernat  

2   Studii privind comportarea soiului de grâu 
Izvor  în condițiile climatice din Câmpia 
Burnazului 

Șl. dr. Sorina Cernat   

22   Tehnologia de cultivare a nautului la ....... Șl. dr. Sorina Cernat  

23   Cercetari privind fertilizarea florii soarelui in 
experientele cu îngrasaminte.................. 

Șl. dr. Sorina Cernat   
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24   Studii privind comportarea unor soiuri de grau  
la atacul fitopatogen  

Prof.univ.dr. Cezarina 
Necula 

 

25   Studii privind comportarea unor soiuri de 
porumb  la atacul fitopatogen 

Prof.univ.dr. Cezarina 
Necula 

 

26   Studii privind comportarea unor soiuri de 
floarea soarelui  la atacul fitopatogen 

Prof.univ.dr. Cezarina 
Necula 

 

27   Testarea unor fungicide pentru combaterea 

principalilor agenți fitopatogeni la vița de vie în  

centrul viticol Ștefănești-Argeș 

Prof.univ.dr. Cezarina 
Necula 

 

28   Bolile și dăunătorii la specia prun în bazinul 

pomicol Vălenii de Munte 

Prof.univ.dr. Cezarina 
Necula 

 

29   Eficacitatea unor fungicide in combaterea 

manei tomatelor (phytophtora infestans) 

Prof.univ.dr. Cezarina 
Necula 

 

30   Studii privind comportarea unor 

soiuri și hibrizi noi de ardei în cadrul  centrului 

pentru testarea soiurilor Târgoviște 

Prof.univ.dr. Cezarina 
Necula 

 

3   Obiectivele Politicii Agricole Comune in 

perioada 2020-2030 

Conf.univ.dr.Ioana 
Panagoreț 

 

32   Evoluția politicilor agricole și alimentare în 

Romania 
Conf.univ.dr.Ioana 
Panagoreț 

 

33   Strategia Romaniei pentru dezvoltare durabila si 

securitate alimentara 
Conf.univ.dr.Ioana 
Panagoreț 

 

 
 

Decan, 

Conf.univ.dr.Ioana PANAGORET 

Director departament, 

Lect. univ. dr. Sorina CERNAT  



 


