
 

Centrul de Cercetari Horticole 

I. Înfiinţare. Scurtă prezentare 

În cadrul Facultăţii de Horticultură funcţionează un centru de cercetare ştiinţifică denumit 

Centrul de Cercetări Horticole, care în anul 2001 a fost recunoscut de Consiliul Naţional al 

Cercetării ştiinţifice din învăţământul Superior ca centru de cercetare tip “B” (certificat nr. 

28/CC-B), cu atribuţiuni pe toată zona de influenţă. 

Bazele Centrului de Cercetări Horticole au fost puse de regretatul profesor Gică 

Grădinariu, care a înţeles rolul important al cercetării şi care, prin toată activitatea sa, a 

contribuit la formarea echipelor de cercetători, promovarea tematicilor moderne de cercetare şi 

atragerea de fonduri care să susţină dezvoltarea centrului. 

Centrul de Cercetări Horticole este reprezentat de două laboratoare principale de cercetare 

Laboratorul de Pomicultură şi Laboratorul de Oenologie, alături de care funcţionează şi 

laboratoarele de cercetare de la celelalte discipline (Viticultură, Legumicultură şi Floricultură). 

În anul 2016, în urma hotărârii Senatului USAMV Iaşi, Laboratorul de Pomicultură a 

primit denumirea “prof. dr. Gică GRĂDINARIU”, iar Laboratorul de Oenologie “Academician 

Valeriu D. COTEA” 

II. Aria de cercetare 

- Conservarea, dezvoltarea, aplicarea şi promovarea creaţiei ştiinţifice în domeniul cercetării şi 

producţiei horticole la nivel zonal, naţional şi internaţional; 

-Elaborarea, derularea şi promovarea programelor de cercetare ştiinţifică, de consultanţă, de 

service şi de cooperare zonală, naţională şi internaţională, în domenii specifice horticulturii; 

- Implementarea noilor tehnici şi metode moderne de cercetare în domeniul horticulturii. 

III. Activitatea centrului de cercetare 

- dezvoltarea şi modernizarea bazei tehnico-materiale pentru îmbunătăţirea permanentă a 

condiţiilor de pregătire profesională şi ştiinţifică a membrilor Centrului de Cercetări Horticole; 

- creşterea calităţii procesului de cercetare ştiinţifică, cu accent pe latura formativă a pregătirii şi pe 

introducerea sistemului concurenţial, inclusiv în domeniul cooperării internaţionale; 

- formarea şi dezvoltarea resursei umane înalt calificate pentru cercetare ştiinţifică de 

performanţă; 

- conservarea, dezvoltarea, aplicarea şi diseminarea creaţiei ştiinţifice horticole; 

- dezvoltarea activităţii editoriale, pentru asigurarea la optim a materialului bibliografic; 

- organizarea pe baze moderne a activităţii de cercetare, conforme cu standardele de dotare şi 

calitate existente în tările cu economie dezvoltată. 
 

IV. Echipa de conducere 

Centrul de Cercetări Horticole Iaşi este coordonat de Consiliul ştiinţific al Facultăţii de 

Horticultură, în urmatoarea componenţă: 

Prof. dr. Draghia Lucia 
 
- decan 

Prof. dr. Rotaru Liliana 
 
- prodecan 

Conf. dr. Chelariu Elena Liliana 
 
- prodecan 

Prof. dr. Talmaciu Mihai 
 
- director departament 

Conf. dr. Trincă Lucia carmen 
 
- director departament 

  



 


