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Nr. 

crt. 

Tema Cadrul didactic coordonator 

1.  Biotehnologii  de valorificare a deșeurilor celulozice din agricultură prin 

cultivarea unor specii de ciuperci comestibile 

Prof.univ.dr. habil.Marian Petre 

2.  Biotehnologii de  conversie microbiană a deșeurilor vegetale prin 

compostare dirijată  

Prof.univ.dr. habil. Marian Petre 

3.  Cercetări privind conservarea in situ a biodiversității pteridofitelor din ... Conf.univ.dr. Cristina Soare 

4.  Cercetări privind efectele alelopatice induse de specia invazivă ... asupra 

unor plante cultivate. 

Conf.univ.dr. Cristina Soare 

5.  Impactul speciilor de plante alogene invazive asupra ecosistemelor din 

localitatea ... 

Conf.univ.dr. Cristina Soare 

6.  Morfo-anatomia speciei invazive ..... Conf.univ.dr. Cristina Soare 

7.  Cercetari privind bioactivitatea si fitotoxicitatea unor extracte vegetale Conf.univ.dr. Cristina Soare 

8.  Particularitati fiziologice la ....(specia de planta) in conditii de stres abiotic Conf.univ.dr. Monica Popescu 

9.  Influenta mediului asupra starii de sanatate Conf.univ.dr. Alina Păunescu 

10.  Identificarea  modificarilor histologice la pestele zebra sub actiunea 

diferitilor poluanti din mediul acvatic 

Conf.univ.dr. Alina Păunescu 

11.  Evaluarea efectelor citogenotoxice ale extractelor de Aconitum 

toxicum obţinute prin metode moderne de extracţie 

Conf.univ.dr. Anca Șuțan 

12.  Implementarea legislaţiei şi politicii de mediu în cadrul unei companii 

……………… 

Conf.univ.dr. Cristian Popescu 

13.  Reglementari tehnico-juridice privind protectia mediului  în cadrul unei 

companii ………………. 

Conf.univ.dr. Cristian Popescu 

14.  Cercetari privind starea ecologica de calitate a Raului..... Lect.univ.dr. Alina Truță 

15.  Cercetari privind starea ecologica de calitate a lacului.... Lect.univ.dr. Alina Truță 

16.  Cercetari privind biodiversitatea faunei/florei acvatice a ecosistemului.... Lect.univ.dr. Alina Truță 

17.  Aspecte privind politica de mediu în cadrul companiei ..................... Conf.univ.dr. Cristian Popescu 

18.  Cercetări privind toxicitatea bifentrinului asupra unor specii de organisme 

poikiloterme. 

Lect. univ.dr. Cristina Ponepal 

19.  Cercetări privind efectele antiinflamatorii ale unor extracte vegetale la 

șoareci 

Lect. univ.dr. Cristina Ponepal 

20.  Evaluarea impactului activităților antropice asupra biodiversității din 

……………. 

Lect.univ.dr. Gheorghița Brînzea 

21.  Dinamica populaţiilor de ……şi …………… din……………… Lect.univ.dr. Gheorghița Brînzea 

22.  Dinamica şi impactul ecologic al populaţiilor de ……………………. din 

ecosistemele terestre/acvatice din ………………... 

Lect.univ.dr. Gheorghița Brînzea 

23.  Cercetari ecologice asupra avifaunei din zona lacului de acumulare Bascov. Lect.univ.dr. Denisa Conete  

24.  Cercetari ecologice asupra ornitofaunei din zona lacului de acumulare 

Budeasa. 

Lect.univ.dr. Denisa Conete 

25.  Cercetari asupra ornitofaunei din zone forestiere, agricole si localitati. Lect.univ.dr. Denisa Conete 

26.  Studiu asupra faunei salbatice de interes cinegetic. Lect.univ.dr. Denisa Conete 

27.  Cercetări privind flora și vegetația din ........................................(zona la 

alegere comuna, munte, localitate etc) 

Lect.univ.dr. Monica Neblea 

28.  Studii fitosociologice asupra habitatelor ripariene din bazinul râului Argeș Lect.univ.dr. Monica Neblea 

29.  Evaluarea impactului antropic asupra habitatelor naturale din aria 

protejată........... 

Lect.univ.dr. Monica Neblea 

30.  Considerații privind integrarea cenotică a unor specii de cormofite de 

interes comunitar 

Lect.univ.dr. Monica Neblea 

31.  Studii asupra antibiorezistenței unor izolate bacteriene din sol 

 

Lect.univ.dr. Ionica Deliu 

32.  Indicatori vegetali pentru evaluarea gradului de poluare atmosferica Lect.univ.dr. Codruța Dobrescu 

 



 


