
TABEL CENTRALIZATOR TEME DIPLOMA 2021-2022    

Program de studii  AGRICULTURA – anul III 

 

Program de studii Nr. absolvenți Nr. teme propuse 
Agricultură 35 37 

 

Nr. 
Crt. 

Temă Îndrumător Student 

0 1 2 3 
1 Influența diferitelor verigi tehnologice asupra elementelor de productivitate la diferite 

specii de cereale (grâu, porumb, orz) 
 

2 Influența diferitelor verigi tehnologice asupra elementelor de productivitate la floarea 
soarelui, soia. 

 

3 Influența diferitelor verigi tehnologice  asupra elementelor de productivitate la diferite 
specii legumicole (tomate, ardei, vinete). 

 

4 Influența diferitelor verigi tehnologice asupra ritmului de creștere la Paulownia shantong 

 
 
 

Soare Aurica 

 
5 Efectul fertilizării organice asupra producției la cultura de ........ în zona .......  
6 Influența fertilizării minerale în diferite doze asupra producției la cultura de porumb în 

zona ....... 
 

7 Cercetări privind comportarea unor hibrizi de porumb în regim neirigat pe diferite tipuri de 
soluri 

 

8 Cercetări privind tehnologia de cultură a ......... în condițiile pedoclimatice ale 
fermei/comunei .........., județul ....... 

 
 
 
Voicu Valentina 

 

9 Influența genotipului asupra productivității și calității recoltei la floarea soarelui  
10 Studiul capacității de producție la unele soiuri de grâu de toamnă cultivate în condițiile 

pedoclimatice ale zonei (stabilită de comun acord cu studentul) 
 

11 Aspecte ale producerii de sămânţă şi a potenţialului de producţie la grâul de toamnă  
12 Aspecte ale producerii de sămânţă şi a potenţialului de producţie la orez  
13 Evaluarea efectelor aplicării îngrăşămintelor lichide asupra dezvoltării şi producţiei 

porumbului 

 
 
 

 Axinti Nicoleta 

 



 

14 Combaterea integrată a buruienilor la cultura …….. în condițiile pedoclimatice ale 
fermei…. 

 

15 Studii privind tehnologia de cultură a porumbului, în condițiile pedoclimatice ale 
fermei….. 

 

16 Studii privind comportamentul unor hibrizi de grâu, în condițiile pedoclimatice….   
17 Studii privind comportarea unor cultivaruri de varză în condițiile pedoclimatice……   
18 Studii privind comportarea unor hibrizi de ardei la fertilizare diferențiată. 

 
 

Cioromele 
Gabriela Alina 

 
19 Dinamica apariției si evoluției atacurilor unor daunatori la grâu, in condițiile peoclimatice 

ale... 
 

20 Dinamica apariției si evoluției atacurilor unor agenți patogeni la unele specii legumicole, in 
condițiile peoclimatice ale... 

 

21 Dinamica apariției si evoluției atacurilor daunatori la lucerna, in condițiile peoclimatice 
ale... 

 

22 Dinamica apariției si evoluției atacurilor unor daunatori la porumb, in condițiile 
peoclimatice ale... 

 
 
 

Velichi Eugen 

 

23 Reflectarea exteriorului animalelor domestice in performantelor productive animaliere.  
24 Evolutia raselor locale de taurine prin fenomenul de absortie genetica la rasa Baltata negru 

cu alb din judetul Braila. 
 

25 Frecventa speciei Dactylis glomerata in covorul floristic al pajistilor naturale din zona 
UAT Maxineni comparativ cu UAT Salcia Tudor 

 

26 Influenta zonei de stepa -silvostepa asupra performantelor morfo-productive a speciei 
Medicago sativa in ecosistemul Insula Mare a Brailei. 

 
 
 
 
Voicu Gheorghe 

 

27 Studiu comparativ privind avantajele utilizarii irigatiei prin picurare vs utilizarea irigatiei 
prin aspersiune la cultura de porumb, in conditiile pedoclimatice din comuna Cazasu, 
judetul Braila 

Robert Mihai Popa 

28 Studiu privind imbunatatirea caracteristicilor de calitate la semintele de floarea-soarelui 
destinate insamantarii, dupa calibrarea acestora 

Chrila Sandica 

29 Studiu privind cultura fasolei in sistem gospodaresc, in zona localitatii Bordeasca Noua, 
judetul Vrancea  

Lupu Valentina 
 

30 Tehnologia de producere si obtinere a silozului de porumb sub forma de baloti in IMB  
31 Studiu privind stabilirea calitatii ploii artificiale la diferite echipamente de udare 

 
 
 
 
 

Bularda Marcel 

 



 

0 1 2 3 
32 Cercetări privind desfășurarea activităților unei ferme sustenabile - studiu de caz la nivelul 

unei ferme vegetale. 
 

33 Cercetări privind desfășurarea activităților unei ferme sustenabile - studiu de caz la nivelul 
unei ferme zootehnice  

 
 

Turek Magdalena  

34 Sisteme digitale de monitorizare a calității produselor agricole  
35 Optimizarea  consumului de pesticide prin utilizarea senzorilor optici în agricultura 

convențională  
 

36 Rolul microorganismelor in ciclul elementelor nutritive  
37 Perfectionarea tehnologiilor de cultivare  a cerealelor pentru boabe 

 
 

Calu Mirela 
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