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Domeniul de doctorat: Horticultură
Specializarea: Legumicultură
Specializări (stagii de studii, cercetare, perfecţionare etc.):
1. Cultura forţată a legumelor şi florilor, anual în perioada 1985-1989 la Întreprinderea de
Sere „30 Decembrie”;
2. Cultura ciupercilor la Întreprinderea de Sere Arad, 1987;
3. Specializare la De Montfort University, Anglia, în management şi marketing agricol,
1996
Obținerea statutului de conducător de doctorat: 2009 (Ordin MEC Nr.
4697/14.08.2009)
Domeniul științific /aria de interes / teme de cercetare: Tehnologii moderne în
legumicultură; Influența tehnologiei de cultură asupra producției și calității fructelor;
Păstrarea biodiversităţii la unele specii legumicole; Stabilirea tehnologiei de cultură a
unor specii legumicole mai puţin cultivate.
Teze de doctorat coordonate
-Finalizate
Apahidean Alexandru Ioan, Cercetări privind cultura protejată de conopidă şi
broccoli în condiţiile pedoclimatice ale podişului Transilvaniei, 2011
Dan Daniela, Cercetări privind stabilirea desimii optime în funcţie de metoda de
cultură la două cultivaruri de ceapă (Allium cepa L) în bazinul legumicol Reghin, 2013
Bota Tincuţa Marta, Cercetări privind influrenţa cultivarului, a fertilizării şi a
perioadei de cultură asupra producţiei şi a calităţii rădăcinilor de morcov, 2013
Bărbuţă Iulia Letiţia, Influenţa metodei de cultură, a fertilizării faziale şi a
modului de conducere a plantelor asupra vinetelor cultivate în solarii, 2014
-În curs de finalizare
Bolboacă Veronica Grigoreta, Cedrcetări privind potenţialul de producţie şi
valoarea alimentară a unor populaţii locale de tomate, 2015
Rozsa Sandor, Studiul unor aspecte tehnologice privind cultura ciupercilor
Agaricus, 2016
David Stela, Influenţa compoziţiei şi modului de dezinfecţie asupra calităţii
acestuia la cultura ciupercii Pleurotus, 2016
Realizări profesionale
Cărți de specialitate, manuale, tratate, suporturi de curs: 13 cărţi
Măniuţiu D. N., (2008), Legumicultură generală,. Ed. AcademicPres ClujNapoca.
Indrea D., Al.. S., Apahidean, Maria Apahidean, D.N. Măniuţiu, Rodica Sima,

(2012) Cultura legumelor, Ed. Ceres, Bucureşti.
Lucrări ISI - Web of Science (cu IF - factor de impact): -2
Lucrări ISI Proceedings:14
Indicele Hirsch -1
Lucrări indexate în baze de date academice (BDI - ex. CAB Direct, Scopus, Viniti,
EBSCO, CAS, CSA etc.): -133
Proiecte, granturi obținute prin competiții naționale și internaționale: -8 granturi
Premii, diplome, medalii, distincţii:
Premiul „Teodor Bordeianu” 2007 acordat de ASAS pentru lucrarea „Cultura
legumelor”, Ed. Ceres, Bucureşti, 2007
Premiul Special acordat de SRH pentru lucrarea “Cultura legumelor”, Ed. Ceres,
Bucureşti, 2007
Marele premiu acordat de SRH pentru lucrarea “Cultura legumelor”, Ed. Ceres,
Bucureşti, 2013
Recunoașterea națională și internațională:
Membru în societăți, asociaţii ştiinţifice şi profesionale de prestigiu:
Internaționale:
Naționale:

1995 – Societatea Română a Horticultorilor
2005 - Societatea Română de Protecţia Plantelor Transilvania
2008 - Amicii Rozelor
2009 - Societatea de Horticultură şi Silvicultură din Transilvania (membru fondator)
2011 - Bioterra

Membru în comitete editoriale:
Revista Agricultura Cluj-Napoca
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