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Anexa 5.19 

 

TEME DE CERCETARE  

dezvoltate în cadrul programelor de studii organizate de  

Facultatea de Inginerie și Agronomie din Brăila 
 

 

 

Tematica de cercetare propusă în domeniul Agricultură  se încadrează în obiectivele strategice de 

cercetare – dezvoltare ale Facultăţii de Inginerie şi Agronomie din Brăila, ale Centrului de 

Cercetare şi Consultanţă Agronomică şi de Mediu Lunca, ale Universităţii „Dunărea de Jos” din 

Galaţi. Tematica de cercetare a programului de studii Agricultură  este următoarea:  

 

Identificarea și promovarea de genotipuri (soiuri) de cereale păioase de toamnă și de 

primăvară (şi/sau porumb, etc.,), cu pretabilitate în zona de cercetare 

- Cercetări privind influența factorilor biologici, pedologici, climatici și tehnologici asupra 

calității orzului. 

- Cercetări privind influența factorilor biologici, pedologici, climatici și tehnologici asupra 

calității de panificație a grâului. 

- Studiu privind calităţile de panificaţie ale unor soiuri de grâu de toamnă cu perspectivă de 

cultivare în condiţiile Bărăganului de Nord. 

- Studiu privind influenţa calităţii materialui semincer asupra potenţialului de producţie. 

- Studiu privind formarea producţiei şi evaluarea unor însuşiri de calitate la porumb. 

 

Tehnologii agricole 
- Aplicarea diferitelor sisteme de lucrare a solului ȋn condiţiile unei agriculture durabile. 

- Valorificarea superioară a terenurilor agricole prin aplicarea tehnologiilor de cultură 

prietenoase cu mediul. 

- Influenţa rotaţiei culturilor asupra nivelului de fertilitate a solului în agricultura durabilă. 

- Rolul fertilizanţilor în agricultura durabilă. 

- Optimizarea sistemelor de acţionare ale maşinilor agricole. 

- Reabilitarea, conservarea şi dezvoltarea biodiversităţii în zonele cu constrângeri naturale 

sau antropice: sărăturarea solului, eroziunea solului. 

- Monitorizarea calităţii apei Dunării, a celorlalte ape de suprafaţă şi a apelor subterane. 

- Utilizarea camerei climatice în analiza dezvoltării culturilor agricole. 

 

 

Agricultura durabilă și siguranța alimentară 

- Elaborarea și implementarea eco-tehnologiilor agricole durabile care să asigure securitata 

și siguranța alimentară. 

 

Capacitatea de adaptabilitate a speciilor agricole la resurselor natural în contextul 

schimbările climatice. 
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- Adaptabilitatea hibrizilor de porumb şi grâu la condiţiile climatice din Insula Mare a 

Brăilei. 

- Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor 

climatice. 

 

Impactul factorilor de mediu asupra principalelor plante de cultură în zona Bărăganului 

de Nord-Est 

- Evaluarea factorilor de mediu în zona Bărăganului de Nord-Est. 

- Dezvoltarea plantelor de cultură sub influenţa schimbărilor climatice. 

- Evaluarea producţiilor la principalele plante de cultură. 

 

Dezvoltare durabilă a sistemelor agricole în spațiul rural 

- Modele de dezvoltare durabilă a sistemelor agricole. 

- Sisteme inovative în dezvoltarea agriculturii. 

- Modele noi de cooperare și asociere în spațiul rural. 

- Modele matematice în managementul mediului agricol. 

 

 

 

 

 

Decan, Coordonator program studii, 

Prof. dr. ing. Cristian Silviu SIMIONESCU Ş.L. dr. ing. Luxiţa RÎŞNOVEANU 
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