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PREFAȚĂ 

Drumul nostru a început la 21 aprilie 1947, când Majestatea Sa, 
Regele Mihai I, a promulgat Legea nr. 138 pentru înființarea și organizarea 
Universității din Craiova și a Eforiei ei. Legea a fost publicată în Monitorul 
Oficial al României în data de 25 aprilie, dată de la care Universitatea din 
Craiova a început să funcționeze mai întâi prin intermediul Facultății de 
Agronomie. Primul examen de admitere s-a desfășurat în toamna anului 
1947, la care s-au înscris 670 de tineri pe un număr de 200 de locuri. Dintre 
cei admiși 85% erau din Oltenia, 11,5% din Muntenia, iar restul din alte 
regiuni ale țării.  

De-a lungul istoriei noastre de 75 de ani am rămas constant dedicați 
scopului de a dezvolta oameni care să-i dezvolte pe ceilalți la rândul lor. 
Drumul nostru a fost marcat de tradiție, performanță și viziune, punând 
mereu accentual pe spiritul de echipă. Facultatea de Agronomie fiind azi o 
instituție puternică în plină dezvoltare în regiunea de S-V a țării. 

Doresc să le mulțumesc tuturor cadrelor didactice care au contribuit 
la atingerea standardului ridicat la care ne aflăm astăzi și valoroșilor noștri 
absolvenți care continuă misiunea nobilă de a dezvolta cunoașterea și 
practica profesională.  

Craiova 

 DECAN, 

Profesor univ. dr. habil. Aurel Liviu OLARU 
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MESAJ la ceas aniversar 
adresat Facultății de Agronomie, Universitatea din Craiova 

cu ocazia aniversării a 75 de ani de învățământ superior 

Pentru Universitatea din Craiova anul 2022, reprezintă un an de 
bilanț academic de înaltă valoare pe plan științific și educațional, un an de 
celebrare a 75 de ani de tradiție, viziune și performanță. 

Anul 1947, reprezintă, începutul învățământului superior în Craiova care 
se înființa pe baza art. 12 din legea nr. 138 din 25 aprilie 1947, prin care ar fi 
trebuit ca această noua instituție de învățământ superior să fie formată pentru 
început din patru facultăți: Facultatea de Agronomie, Facultatea de Medicină 
umană, Facultatea de Medicină veterinară, Facultatea de Științe economice, 
comerciale și cooperatiste. Piatra de temelie a Universității din Craiova, a 
Învățământului superior din Oltenia, este Facultatea de Agronomie, deoarece din 
considerente economice, la acea vreme, șansele oferite de această lege au devenit 
realitate numai pentru această structură de învățământ superior. 

La împlinirea a 75 de ani de la înființare sunt onorat și bucuros să 
transmit întregii comunității academice din cadrul Facultății de Agronomie, 
sincere și meritate felicitări pentru performanțele educaționale și științifice 
realizate. Astfel, susținuta și perseverența activitate de afirmare și consacrare, 
desfășurată de-a lungul timpului de către specialiștii agronomi și nu numai, a 
contribuit la promovarea agriculturii din România pe cele mai înalte trepte 
profesionale și științifice. 

Putem spune, în acest moment aniversar, că Facultatea de Agronomie 
reprezintă un prestigios centru educațional, științific și cultural care a 
contribuit la formarea a numeroși specialiști de renume în domeniul agricol. 

Sărbătorirea a șapte decenii de dăruire, implicare și performanță în 
peisajul învățământului superior agronomic, îmi oferă un minunat prilej, ca 
în acest context aniversar, să vă transmit toată aprecierea mea pentru 
eforturile deosebite pe care colectivul dumneavoastră de cadre didactice și 
studenți le-au depus pentru realizarea obiectivelor educaționale, culturale 
și științifice propuse. 

VIVAT, CRESCAT, FLOREAT! 

Craiova, noiembrie 2022 

RECTOR, 
Prof. univ. dr. Ionuț Cezar SPÎNU 

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 
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UNIVERSJTATEA 
DE ȘTIINȚE AGRONOMICE  
ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ  
DIN BUCUREȘTI 

 
 

MESAJ 
adresat  

UNIVERSITĂȚII DIN CRAIOVA  
FACULTATEA DE AGRONOMIE 

CU OCAZIA ANIVERSĂRII A 75 DE ANI DE ÎNVĂȚĂMÂNT AGRONOMIC 
 

 
În acest moment aniversar de sărbătorire a 75 de ani de învățământ 

superior agronomic din Oltenia, transmitem din partea comunității 
academice a Universității de științe Agronomice și Medicină Veterinară din 
București sincere felicitări colegilor din cadrul Facultății de Agronomie 
pentru consolidarea prestigiului Universității din Craiova, precum și pentru 
contribuția adusă la dezvoltarea învățământului superior agronomic din 
România. 

Universitatea din Craiova reprezintă un centru cultural și universitar 
redutabil ce și-a asumat o misiune de învățământ și cercetare științifică, prin 
formarea unui personal cu pregătire superioară, prin promovarea la nivel de 
excelență a unor competențe culturale, educaționale și de specialitate. 

În egală măsură, Universitatea din Craiova s-a remarcat prin 
desfășurarea unei munci de creație științifică și tehnică, împărtășind valori 
culturale, morale, științifice și educaționale cu rol major atât la nivel 
național, cât și la nivel internațional, ca parte integrantă a comunității 
academice europene și internaționale. 

Universitatea din Craiova reprezintă un model al dezvoltării 
temeinice și consistente, iar Facultatea de Agronomie este una dintre cele 
mai vechi instituții de învățământ superior agronomic din România, a cărei 
existență este atestată din anul 1947. În cei 75 de ani de învățământ superior 
de profil, s-a format un corp profesoral recunoscut pe plan național și 
internațional care, beneficiind de o remarcabilă bază materială, asigură 
pregătirea teoretica și practică a studenților, masteranzilor și doctoranzilor 
la cele mai înalte standarde. 

Facultatea de Agronomie și-a asumat o misiune de învățământ și 
cercetare științifică, prin formarea unui personal cu pregătire superioară, 
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prin promovarea la nivel de excelență a unor competențe educaționale și de 
specialitate. Totodată, Facultatea de Agronomie din cadrul Universității din 
Craiova și-a însușit și un rol civic în cadrul comunității, oferind experiențe 
demne de a fi urmate. 

Aducem cu această ocazie aniversară un omagiu tuturor cadrelor 
didactice din Facultatea de Agronomie care au contribuit și contribuie în 
continuare la consolidarea învățământului agronomic din Oltenia prin 
formarea de generații de absolvenți de calitate. 

Ne exprimăm încrederea ca Facultatea de Agronomie din cadrul 
Universității din Craiova, prin calitatea procesului didactic și prin 
performanțele în cercetarea științifică, va participa și în viitor la 
dezvoltarea economică și socială din partea de sud vest a României. 

Vă urăm succes deplin în nobila dumneavoastră misiune și vă 
asigurăm de întreaga noastră colegialitate pentru că împreună să contribuim 
la creșterea performanțelor învățământului agronomic din România. 

Vivat, crescat, floreat! 

ORDONATOR DE CREDITE, 
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MESAJ ANIVERSAR 

 
Universității din Craiova cu ocazia aniversării a 75 de ani de învăţământ 

superior agronomic în Oltenia, 
 

Celebrarea a 75 DE ANI DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR AGRONOMIC 
ÎN OLTENIA (1947-2022), oferă corpului academic al USAMV Cluj-Napoca 
prilej de bucurie și solemnitate, ocazia de a transmite tuturor cadrelor 
didactice, cercetătorilor, studenţilor precum şi celor care au contribuit la 
înființarea și dezvoltarea învăţământului superior agronomic craiovean, 
printre care și iluștrii profesori de la facultatea de agronomie clujeană, cele 
mai alese gânduri de apreciere, recunoaștere și considerație pentru întreaga 
activitate dedicată progresului agriculturii românești. 

Comunitatea academică a USAMV Cluj-Napoca își exprimă admirația 
pentru toate realizările dumneavoastră, își exprimă dorința de colaborare și 
vă urează mult succes în toate demersurile academice. 

Contribuțiile marcante în educație, în cercetare științifică, în transfer 
tehnologic și în dezvoltarea societății, recunoscute pe plan național şi 
internațional, ne motivează să vă adresăm, calde felicitări şi urarea:  
VIVAT! CRESCAT! FLOREAT! 

 
 

USAMV Cluj-Napoca 
23 octombrie 2022 

 
Rector, 

Prof. univ. dr. Cornel CĂTOI, 
USAMV CLUJ-NAPOCA 
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To the Colleagues  

of the Faculty of Agronomy  

at the University of Craiova, Romania 

Vila Real, July 2, 2022 

Dear Colleagues from the Faculty of Agronomy, 

On behalf of the Rector of the University of Trás-os-Montes e Alto 
Douro (UTAD), Prof. Emídio Ferreira dos Santos Gomes, we congratulate you 
on the 75th anniversary of the Faculty of Agronomy at the University of 
Craiova, Romania. 

In the current academic year, our institutions have signed a Bilateral 
Inter-Institutional Agreement to cooperate for the exchange of students and 
staff in the context of the Erasmus+ program. The agreement is the start of 
expected successful cooperation between our universities in Agricultural 
Engineering, in the subject areas of Agriculture and Forestry. 

I am optimistic that we can deepen our cooperation in sustainable 
agriculture and forestry in Romania and Portugal by promoting mobility and 
joint activities in research and learning activities. 

For the future, we wish you all the best, especially success in research 
and teaching and continued recognition of value in agricultural sciences. 

Sincerely yours, 

Prof. Dr Manuel Gonçalo Sá Fernandes 
Vice-Rector for Internationalization 

University of Trás-os-Montes e Alto Douro 
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UNIVERSITY OF FORESTRY - SOFIA 
 

 

 

To the Colleagues of the Faculty of Agronomy,  
University of Craiova, 
Romania 
 
September 27, 2022 
 

Dear Colleagues, 
Greetings and thanks for your kind invitation to participate at the 

annual meeting entitled "Durable Agriculture - Agriculture of the Future". It 
is a big honour for me, especially having in mind that the Meeting will be 
held for the 18th time at the Faculty of Agronomy of the University of 
Craiova in Romania. The particular focus of the conference is "Advanced 
methods for a sustainable agriculture, silviculture, cadastre and food 
science." It is an excellent reason for the participants to meet, discuss and 
exchange ideas, views and experience. The various presentations will 
enrich our knowledge, promote the development of science and technology 
and provide new opportunities for creative and challenging cooperation in 
the field. The key lecturers, oral and poster presentations will demonstrate 
the progress and the latest development achieved in the field of agriculture, 
forestry and food science. I believe every one of us has something 
interesting to share with our colleagues, and we all will, by the end of the 
Meeting, have extended our knowledge, which will bring our field of science 
a step forward. The University of Craiova has long standing tradition and 
achievements and it is one of the most important source of knowledge, 
creativity, and innovation from the region. With great pleasure we 
congratulate you for this very interesting programme. 

Please let me, on behalf of the colleagues at the University of 
Forestry, Sofia, Bulgaria, to express my best wishes to all of you for a 
successfull Meeting and further success in research and teaching. 
 

With best regards, 
Rector 

Corresponding Member of BAS, Prof. DSc Ivan lliev, 
University of Forestry,  

Sofia, Bulgaria 
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Stimate Domnule Rector, 
Stimate Domnule Decan, 

Stimați membri ai Senatului și ai comunității academice, 

E un moment deosebit în viața academică a județului Dolj, a regiunii 
Olteniei și a României, la împlinirea a 75 de ani de învățământ agronomic. 

De-a lungul anilor, de la înființare și până acum, Facultatea de 
Agricultură și Universitatea dumneavoastră s-a dovedit a fi un competitor 
remarcabil în evoluția învățământului superior românesc, al cercetării 
științifice și al vieții culturale în ansamblu. 

Folosim acest prilej, în care dumneavoastră faceți un fructuos bilanț 
academic, pentru a vă felicita, fiind convinși că vor urma mulți ani de reușite 
care se bazează pe atuurile competitive ale universității, verificate în timp, 
pe competența personalului didactic și de cercetare, pe calitatea studenților, 
profesionalismul și fidelitatea absolvenților pe relațiile parteneriale inițiate 
și dezvoltate. 

În acest context, vă transmitem toată aprecierea noastră pentru 
eforturile deosebite pe care colectivul dumneavoastră de cadre didactice și 
studenți le-au depus pentru realizarea obiectivelor propuse.  

Vă rugăm să primiți salutul nostru călduros din partea Universității 
de Științele Vieții "Regele Mihai I" din Timișoara, Facultatea de Agricultură, 
împreună cu felicitările de viață lungă pe tărâmul științei. 

Vivat, crescat, floreat! 

Timișoara, 
10.10.2022 

Decan, 
Prof.univ.dr. Florin IMBREA 
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UNIVERSITAEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE  
ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ - BUCUREȘTI 

 
 

FACULTATEA 
DE AGRICULTURĂ 

 
  

 

MESAJ 
adresat 

 

FACULTĂȚII DE AGRONOMIE,  
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 

 
Cu prilejul aniversării a 75 de ani de învățământ superior agronomic în 

Oltenia 
(1947-2022) 

 
Facultatea de Agricultură din Universitatea de Științe Agronomice 

și Medicină Veterinară din București transmite Facultății de Agronomie 
din cadrul Universității din Craiova sincere felicitări pentru contribuția 
adusă la dezvoltarea învățământului superior și a cercetării în domeniul 
agronomic din țara noastră, în mod deosebit din zona Olteniei. 

Acum, la moment aniversar, transmitem cele mai alese gânduri de 
bine și calde felicitări tuturor cadrelor didactice și studenților facultății, 
care au contribuit de-a lungul timpului la dezvoltarea acestei prestigioase 
instituții de învățământ superior agronomic. 

Vă dorim mult succes în realizarea nobilei misiuni academice și vă 
asigurăm de întreaga noastră colegialitate și prețuire alături de urarea: 

 
VIVAT, CRESCAT, FLOREAT! 

 

Cu deosebită considerație, 
 

IÎn numele Consiliului Facultății și întregii comunități academice a 
Facultății de Agricultura din cadrul Universității de științe Agronomice și 
Medicină Vete rinară din București. 

08 septembrie 2022 
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UNIVERSITY OF CRAIOVA 

FACULTY OF AGRONOMY 

 
 
 
On behalf to the significant jubilee, 75 years of the foundation of your higher 
education institution, we are honored with the opportunity to wish you 
further success in scientific research and educational work. Through various 
educational profiles, the Faculty of Agronomy University in Craiova, 
achieved a series of significant results essential for the overall technological 
and educational development of Romania, neighboring countries and other 
European universities. Since deep friendly and collegial contacts between 
scientist of both faculties they are been achieved in the last decade, we 
appreciate that the agreed goals of scientific research work, theory and 
practice have been achieved accordingly. Welcoming the event, 75th 
anniversary of the Faculty of Agronomy University in Craiova and current 
scientific conference, we wish you success in all activities in the hope that 
this will contribute to our bilateral scientific cooperation. 
 
 

Yours Sincerely, 

Dean, 
Prof. Dr. Dušan Živković 

Faculty of Agriculture University of Belgrade 
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UNIVERSITY OF CRAIOVA 

 
FACULTY OF AGRONOMY 

 
 

Education as the most essential, the most sublime, the most humane 
and the most far-reaching goal of every human community and it is in deep 
connection with every activity of universities and faculties.  

Education can make people free from fear, delusions, prejudices, 
discover the truth, and provides their communities with freedom, health and 
well-being. It create a person's personality and identity.  

Congratulating the important jubilee of your faculty, we wish you to 
achieve all of the above. Bearing in mind the complexity of the scientific and 
research work and the educational system which is realized at your 
apprecieted institution, we testify to the perseverance in realization of all 
the noble things that you have achieved and are still achieving today.  

Emphasizing the multi-year bilateral cooperation of our two 
universities and our two faculties, we are convinced of the sincere friendship 
and collegiality of two scientific communities.  

Through all this, it is understood, is spreading a deeper relationship 
between two brotherly peoples, Romanians and Serbs,. In the hope that in 
the future you will continue to contribute to European and world science 
and practice and to the overall commitment to the mission of your 
institution, we heartily congratulate you on 75 years of existence and work 
of the Faculty of Agronimy University in Craiova with the message of the 
Chinese wise man and philosopher (Huan Ce): "If you think for one year 
ahead sow wheta, if you think ten years ahead plant fruit, if you think a 
hundred years ahead educate the people. You will picking wheat once, the 
fruits several times, and the fruits of educated people forever." 
 

Yours Sincerely, 

 
Prof. dr Nebojša Marković,  

full time professor of Viticulture 
Prof. dr Zoran Pržić,  

associate professor of Viticulture 
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To the Colleagues of the Faculty of Agronomy, of the University  
of Craiova, Rumania 

 
Dear Colleagues of the Faculty of Agronomy, of the University of Craiova, 
 

many thanks for your kind invitation to the 18th ANNUAL 
MEETING "DURABLE AGRICULTURE – AGRICULTURE OF THE FUTURE" to 
be held at the Faculty of Agronomy of the University of Craiova, in 
Craiova, Romania on November-10-2022 until November-11-2022. 

The particular focus of the conference is "ADVANCED METHODS FOR 
A SUSTAINABLE AGRICULTURE, SILVICULTURE, CADASTRE AND FOOD 
SCIENCE” 

 
With our enormous pleasure we congratulate you on occasion of this 

big event, on behalf of the Professors of the Institute of Foundation 
Engineering, Water- and Waste-Management at the University of Wuppertal, 
Germany. We hope that we can establish a fruitful collaboration in the field 
of sustainable agriculture in Romania, Germany and Europe. I look forward 
meeting and discussing with you those relevant, timely and important 
scientific topics. 

 
I personally wish all of you all the best, further great success in 

research and teaching and I am sure that we establish a strong collaboration 
between our institutions. 
 

Sincerely yours, 
 

 
Univ.-Prof. Prof. mult. Dr. Ing. agr. Jörg Rinklebe 

Head of the Laboratory and Head of the Team Soil- and Groundwater-
Management Institute of Soil Engineering, Waste- and Water Science 

Faculty of Architecture und Civil Engineering University of Wuppertal, 
Pauluskirchstraße 7 42285 Wuppertal, Germany 

 
Webpage: https://www.boden.uni-wuppertal.de/en/home-1/translate-to-

englisch-univ-prof-prof- mult-dr-ing-agr-joerg-rinklebe/ 
Highly Cited Researcher 2019, 2020, 2021 
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President of the International Society of Trace Element  
Biogeochemistry (ISTEB) 

Adjunct Professor at the University of Southern Queensland, Australia Visiting 
Professor at the Sejong University, Seoul, South Korea 

Guest Professor at the China Jiliang University, Hangzhou, Zhejiang, China 
Honorable Ambassador for Gangwon Province, Korea 

Editor in Chief of the Journal “Environmental Pollution” 
Co-Editor in Chief of “Critical Reviews in Environmental Science  

and Technology (CREST)”  
Editor for Special Issues of the Journal of “Hazardous Materials” 

  




