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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Nume, Prenume : CIUCIUC ELENA 

Adresă(e) Loc Dăbuleni, judeţul Dolj, Cod poştal  207220 , ROMANIA 

Telefon(oane) +40 251334402 Mobil: +40 0762035877  

Fax(uri) +40 251334347 

E-mail(uri) ciuciucelena@yahoo.com; ccdcpndabuleni@yahoo.com   

Naţionalitate(-tăţi) Română 

Data naşterii 03.10.1958 

Sex Feminin 

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Centrul de Cercetare Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri, 
Dăbuleni/ Horticultură, Cercetare  

  

Experienţa profesională Cercetător în domeniul tehnologiei plantelor legumicole pe solurilor nisipoase 

Perioada Decembrie 1984 până în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător ştiinţific II 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Responsabilul temei privind cercetările în scopul elaborării tehnologiei de 
cultivare în câmp a unor specii de plante legumicole, cu plante altoite,  
Responsabilul tehnologiilor de cultivare a castraveților, pepenilor galbeni, 
ardeiul gras și pătlăgelelor vinete pe solurile nisipoase 
Responsabil cu producerea de semințe din categorii biologice superioare și 
menținerea principalelor  caractere în limitele de variabilitate la soiurile de 
pepene verde autohtone. 

Numele şi adresa angajatorului Centrul de Cercetare Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri, Dăbuleni, 
cod poştal 207220, judeţul Dolj, tel/fax. +40 251334402, fax: +40. 251334347, 
e-mail ccdcpndabuleni@yahoo.com;  Website:http://www.ccdcpndabuleni.ro  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Cercetare în domeniul ameliorării plantei şi tehnologiilor de cultivare a 
plantelor legumicole pe solurile nisipoase  

Educaţie şi formare  

Perioada  Iunie 1996 – Octombrie 2001 

Calificarea / diploma obţinută  Doctor in horticultură cu tema  “Contribuţii la stabilirea tehnologiei cultivării 
pepenilor galbeni pe solurile nisipoasei” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Legumicultură, Fiziologie şi Ecologie,  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea din Craiova 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Nivelul I 

Perioada Septembrie 1977- August 1981 

mailto:ciuciucelena@yahoo.com
mailto:ccdcpndabuleni@yahoo.com
mailto:ccdcpndabuleni@yahoo.com
http://www.ccdcpndabuleni.ro/
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Calificarea / diploma obţinută  Inginer horticol 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Botanică, Fiziologie vegetală,  Chimie şi biochimie vegetală, Agrochimie, 
Legumicultură, Viticultură, Pomicultură, Protecția plantelor.  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea din Craiova 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Nivelul II 

Aptitudini și competențe 
personale 

Conducere tractor agricol, permis conducere categ. B 

Limba materna Română 
 

 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere  Vorbire Scriere 

Nivel european (*)   Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare 
scrisă 

Limba Engleza   

B1  
Utilizator 
independent.
  

B1 
Utilizator 
independent.
  

A1 
Utilizator 
elementar  

A1 
Utilizator 
elementar  

B
1 

Utilizat
or 
indepe
ndent.  

Limba Franceza  

B1 
Utilizator 
independent.
  

B1 
Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 
independent.
  

B1 
Utilizator 
independent.
  

B
1 

Utilizat
or 
indepe
ndent.  

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

Competenţe şi abilităţi sociale - spiritul de lucru în echipă; 
- capacitate de adaptare; 
- o bună capacitate de comunicare, obţinută ca urmare a experienţei de lector  
în cadrul cursurilor de formare legumicultori organizat de ANCA (2006-2008) şi 
responsabil parteneriate la  proiecte de cercetare  

 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

   - capacitate de comunicare și experienţă bună a managementului de proiect 
sau al echipei, fiind responsabil cu executarea unor teme de cercetare și 
organizare expoziții 

Competenţe şi aptitudini tehnice  - o bună cunoaștere a metodologiei  moderne în cercetarea ştiinţifică  obţinută 
prin cursul de perfecţionare profesională (ASAS Bucureşti, 1986) 
 - o bună cunoaştere aplicării nutrienţilor la plante prin absolvirea în 1989 a 
cursurlui din cadrul Programului de Fertilizare, fertilitatea solului, relaţii sol 
plantă 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

- o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™ și 
PowerPoint™), prin absolvirea cursului de iniţiere în specialitatea utilizator 
microcalculatoare, organizat de Centrul de pregatire în Informatică în anul 
1996 

  

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Informaţii suplimentare   
 - autor sau colaborator a 70 lucrări  ştiinţifice publicate  in reviste de prestigiu 
naţional şi internaţional,  a 17 lucrări publicate în reviste, colaborator la 3 cărţi 
de popularizare; 
- autor sau colaborator al  elaborării şi îmbunătăţirii tehnologiilor de cultivare a 
plantelor legumicole pe solurile nisipoase: tomate timpurii și pentru 
industrializare, ardeiul gras cultivat în câmp deschis și în adăposturi joase tip 
túnel, pătlăgele vinete cultivat în câmp deschis și în adăposturi joase tip túnel, 
ceapa din arpagic și ceapa din sămânță, marcov, fasole de grădină, castraveți, 
pepene galben, pepene verde.    
 - participări cu lucrări ştiinţifice la Conferinţe şi Simpozioane naţionale şi 
internaţionale  
 - membru în Societatea Română a Horticultorilor şi  Societatea de Istorie şi 
Retrologie Agrară din România (SIRAR) 
  
Deplasări în străinătate:   
- Bulgaria, 21-23 septembrie 2015, pentru organizare expoziție cu oferta 

CCDCPN Dăbuleni 

Anexe Enumeraţi documentele anexate CV-ului.  
 
Copie diploma Facultate 
Copie diplomă Doctorat 
Copie Certificare absolvire cursuri 
Copie Memoriu de activitate 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ianuarie, 2017                                                                                     Dr. Ing. Elena Ciuciuc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMORIU DE ACTIVITATE 
 

După terminarea studiilor universitare, în anul 1981, am fost repartizată la AESCH Vânători, jud. 
Mehedinți unde am activat în perioada 1982-1984 desfășurând activități  specifice conducerii proceselor de 
producţie a unei ferme viticole cu o suprafaţă  de 120 ha. 
În anul 1984 am fost transferată la SCCCPN Dăbuleni ca asiatent cercetare cu plan propriu de cercetare în 
domeniul plantelor medicinale și aromatice. Am avut în studiu următoarele specii: Tagetes patula. 
Foeniculum vulgare, Gypsophila paniculata, Hyssopus officinalis, Iris germanica, Salvia sclarea, Cynara 
scolimus. Pentru fiecare specie am stabilit următoarele verigi tehnologice specifice solurilor nisipoase: 
- epoca opimă de înfiinţare a culturii; 
- distanţa între rânduri şi a cantităţii de sămânţă folosită la semănat, 
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- sistemul de fertilizare. 
 Pe baza rezultatelor obținute am elaborat tehnologiile de cultivare a acestor specii pentru solurile 
nisipoase. 
 În anul 1992 am susținut și promovat examenul de cercetător științific, în anul 1998 am susţinut şi 
promovat examenul de cercetător ştiinţific principal gradul III, iar începând cu anul 2002 ocup postul de 
cercetător ştiinţific principal gradul II. 

În perioada 1996-2001, am urmat cursurile de pregătire ale Universităţii din Craiova pentru obţinerea 
titluzlui de Doctor cu tema  “Contribuţii la stabilirea tehnologiei cultivării pepenilor galbeni pe solurile 
nisipoase”, în octombrie 2001 obținând  titlul de „Doctor în Horticultură”. 
 Din anul 1992 și până în prezent  mi-am desfăşurat activitatea de cercetare în cadrul laboratorului de 
legumicultură având de rezolvat următoarele obiective: 
- Stabilirea celei mai eficiente metode de cultivare la pepenii verzi, pepenii galbeni şi castraveţi care să 
asigure producţii cât mai timpurii şi ridicate cantitativ. Cercetările efectuate au demonstrat superioritatea 
variantelor înfiinţate prin răsad faţă de cele semănate direct în câmp atât în ceea ce priveşte producţia totală 
cât şi timpurietatea. 
- Deoarece zona solurilor nisipoase din sudul Olteniei beneficiază de un regim termic ridicat faţă de alte 
zone, încălzire mai rapidă a solului, trecerea de la o temperatură la alta făcându-se într-un timp foarte scurt, 
s-a impus stabilirea epocii optime de înfiinţare a culturii de pepeni galbeni luându-se în studiu şi temperaturi 
mai mici decât cele recomandate pe alte tipuri de sol. 
- Stabilirea unor tehnologii de obţinere a producţiilor timpurii şi extratimpurii la pepenii verzi, pepenii galbeni, 
ardei, pătlăgele vinete, varză cultivaţi pe solurile nisipoase. 
- Stabilirea unui sortiment de fertilizanţi foliari pentru culturile de tomate, pepeni verzi şi pepeni galbeni. 
- Stabilirea unor metode eficiente de combatere a cipercii Fusarium oxysporum din culturile de pepeni verzi. 
- Introducerea altoirii la pepenii verzi, ardei, tomate și pătlăgele vinete cultivate pe solurile nisipoase în 
vederea creşterii rezistenţei plantelor la factorii de stres termic şi hidric şi la atacul unor agenţi patogeni şi 
dăunători. 
- Comportarea plantelor de pepeni verzi altoite în diferite condiţii de protejare. 
 Rezultatele proprii de cercetare au  fost finalizate prin referate ştiinţifice susţinute în sesiunile 
ştiinţifice ale unităţilor de profil din ţară şi au stat la baza elaborării tehnologiei de cultivare a speciilor 
studiate. 
 
Experienţa acumulată în programe naţionale/internaţionale: 

 Programul/Proiectul Funcţia Perioada 

Programul Național - Cultura plantelor pe nisipuri Colaborator 1984 - 1986 

Programul Național- Orizont 2000 Colaborator 1987-2000 
RELANSIN-P890:Tehnologii de obţinere a pepenilor verzi şi a pepenilor 
galbeni extratimpurii şi timpurii în condiţiile ecologice ale solurilor nisipoase 

Colaborator 1999- 2003 

RELANSIN P210: Sistemul de agricultură pentru nisipuri şi soluri nisipoase Colaborator 1999- 2003 
AGRAL P3114:Creşterea rendamentelor de producţie, a rezistenţei la 
factorii de stres şi la atacul unor agenţi patogeni la cultura de pepeni verzi 
pe solurile nisipoase prin altoire 

 
Colaborator 

 
2004-2006 

Program sectorial P 241:Elaboraea de sisteme de combatere integrată cu 
impact minim asupra mediului   

Colaborator 2007-2010 

P 52-147: Cercetări privind fundamentarea şi elaborarea tehnologiei de 
cultivare a pepenilor verzi cu plante altoite, în vederea obţinerii de producţii 
biologice în zonele cu soluri nisipoase. 

 
Colaborator 

 
2008-2011 

Program Național ADER 2020-Proiect 3.1.2: „Soluţii tehnologice alternative 
destinate fermelor de semisubzistenţă pentru cultura protejată a legumelor 
în contextul modificărilor climatice la nivel regional şi a creşterii 
competitivităţii producţiei” 

 
Responsabil 

 
2011-2014 

Program Național ADER 2020-Proiect 1.1.11: “Conservarea si valorificarea 
patrimoniului legumicol cu expresie fenotipica utila si plasticitate ecologica 
ridicata” 

 
Responsabil 

 
2011-2014 

Program Național ADER 2020-Proiect 5.3.3: - Îmbunătăţirea ofertei de 
producţie a agroecosistemelor pe psamosoluri pentru creşterea gradului de 
securitate alimentarăşi de calitate a produselor agricole primare. 

 
Colaborator 

 
2011-2014 

COOPERATION AGREEMENT/12.03.2014: Scientific research and mainly 
improving sandy soils fertility and highly efficiency nutrient management  
technic for mainly sandy soil crops dintre Institute of Agro-Resources and 
Environment, Hebei Academy of Agricultural and Forestry Sciences, 
CHINA si CCDCPN Dabuleni 

 
 
Colaborator 

 
 
2014-2016 

Program Național ADER 2020-Proiect 3.3.6: Evaluarea si conservarea 
surselor de germoplasmă legumicolă tolerante la stresul termic şi hidric în 

 
Colaborator 

 
2015-2018 
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vederea utilizării acestora în programele de ameliorare 
Program Național ADER 2020-Proiect 3.3.7: Optimizarea altoirii speciilor 
de legume cu pondere în cultură, pentru îmbunătățirea productivității și a 
calității fructelor, în condițiile accentuării factorilor de stres biotici și abiotici 

 
Responsabil 

 
2015-2018 

Program Național ADER 2020-Proieci 3.1.4: Regenerarea, multiplicarea şi 
caracterizarea unor varietăți locale legumicole, cu caracter unic 

 
Colaborator 

 
2015-2018 

ADER 2.2.2. Elaborarea procedurilor privind tehnologiile de cultivare a 
cartofului dulce în contextul schimbărilor climatice și elaborarea unor 
măsuri de promovare a culturii  în România 

 
Colaborator 

 
2015-2018 

 
 

LISTA LUCRĂRILOR ŞTIINŢIFICE  PUBLICATE 
Lucrări publicate ca singur autor 
1. Ciuciuc Elena, 2000 – Influenţa metodei de cultivare şi a epocii de înfiinţare a culturii de            

pepene galben asupra producţiei pe solurile nisipoase. Lucrări ştiinţifice SCCCPN Dăbuleni, vol. XII. 
2. Ciuciuc Elena, 2000 – Cercetări privind cultura protejată a pepenelui galben pe solurile 

nisipoase. Lucrările celei de a 5-a Conferinţă Naţională pentru mediu prin mijloace biologice şi biotehnice şi 
a celei de a 2-a Conferinţă Naţională de ecosanogeneză. Braşov. 

3.  Ciuciuc Elena, 2000 – Influenţa metodei de înfiinţare a culturii de castraveţi asupra producţiei şi 
timpurietăţii, pe solurile nisipoase. Hortinform nr. 2. 

4. Ciuciuc Elena, 2003 – Relaţia dintre concentraţia îngrăşămintelor foliare şi agrofondul folosit la 
cultura de pepeni verzi şi pepeni galbeni. Lucrările celei de a 6-a Conferinţă Naţională pentru Protecţia 
mediului prin mijloace biologice şi biotehnice şi cea de a 3-a Conferinţă Naţională de ecosanogeneză. 
Braşov. 

5. Ciuciuc Elena, 2003 – Cercetări privind influenţa vârstei răsadului de pepeni verzi şi pepeni 
galbeni asupra timpurietăţii şi producţiei. Lucrări ştiinţifice SCDCPN Dăbuleni, vol. XV. 

6. Ciuciuc Elena, 2007 – Cercetări privind stabilirea unor culturi asociate culturii de pepeni verzi pe 
solurile nisipoase. Lucrări ştiinţifice CCDCPN Dăbuleni, vol. XVI. 

7. Ciuciuc Elena, 2014 - The influence of temporary protection on production precocity of eggplants 
cultivated on sandy soils in southern Oltenia. Scientic papers Series B. Horticulture. Vol. LVIII, USAMV 
Bucureşti. ISSN 2285-5661 (CD-ROM), ISSN-L 2285-5653, pg. 249-252. 

8. Ciuciuc Elena, 2015 – The influence of climate conditions on the microclimate created by the 
eggplant  crop protection and the impact upon the production. Anale Univ. Din Craiova, vol XX(LVI).  

9.  Ciuciuc Elena, 2016 – Th optimization of fertilizer consumption at tomatoes crops on sandy soils. 
Anale Univ. din Craiova, vol XXI(LVII). 

10. Ciuciuc Elena, 2016 – The influence of new types of foliar fertilizers upon production of 
tomatoes and watermelons. Sustenable exploitation of environmental resources in areas with sandy soils -  
Anals of the Research-Development Center of Field Crops on Sandy Soils, Dăbuleni, vol. 20

H
 Ed. SITECH, 

ISSN 2360-0829, ISSN-L 2360-0829, pg.7-14 
  11. Ciuciuc Elena, 2016 – The study quantitative and qualitative characters in selection process 
conservative at the Oltenia watermelon. Sustenable exploitation of environmental resources in areas with 
sandy soils - Anals of the Research-Development Center of Field Crops on Sandy Soils, Dăbuleni, vol. 20

H
 

Ed. SITECH, ISSN 2360-0829, ISSN-L 2360-0829, pg.15-20. 
Lucrări publicate ca autor principal 
1. Ciuciuc Elena, Marinică Alisa, 1994 – Cercetări privind influenţa îngrăşămintelor chimice asupra 

producţiei de herba la hyssopus officinalis pe solurile nisipoase. Lucrări ştiinţifice SCCCPN Dăbuleni, vol. 
VIII. 

2. Ciuciuc Elena, Şarpe Nicolae, Marinică Alisa, 1996 – Cercetări privind selectivitatea şi 
eficacitatea unor erbicide în combaterea buruienilor anuale şi perene din cultura de fenicul. Proplant, nr.1. 

3. Ciuciuc Elena, Marinică Alisa, 1997 – Cercetări privind stabilirea epocii optime de semănat şi a 
spaţiului de nutriţie la specia Hyssopus officinalis. Lucrări ştiinţifice SCCCPN Dăbuleni, vol. IX. 

4. Ciuciuc Elena, Toma V., Dorneanu A., 1998 – Noi tipuri de îngrăşăminte foliare folosite la 
fertilizarea pepenilor verzi pe solurile nisipoase. Anale ICLF Vidra, vol. XV. 

5. Ciuciuc Elena, Toma V., Nanu Şt., 1998 – Certetări privind metoda de cultivare şi eficacitatea 
unor tratamente fitosanitare la pepenii verzi cultivaţi pe solurile nisipoase. Lucrări ştiinţifice SCCCPN 
Dăbuleni, vol. X. 

6. Ciuciuc Elena, Toma V., 1999 – cercetări privind influenţa metodei de cultivare asupra 
timpurietăţii şi mărimii producţiei de castraveţi pe solurile nisipoase. Anale ICLF Vidra, vol. XVI. 

7. Ciuciuc Elena, Dorneanu A., 2000 – Cercetări privind influenţa unor noi tipuri de îngrăşăminte 
foliare asupra producţiei de pepeni galbeni pe solurile nisipoase. Lucrără ştiinţifice SCCCPN Dăbuleni, vol. 
XII. 

8. Ciuciuc Elena, Bălaşa M., 2001 – Protejarea culturii de pepeni galbeni – metodă sigura de 
obţinere a producţiilor extratimpurii. Hortinform nr. 5. 
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9. Ciuciuc Elena, Dorneanu A., 2001 – Cercetări privind folosirea unor compoziţii lichide cu 
aminoacizi şi ureide la fertilizarea foliară a culturilor de pepeni verzi şi pepeni galbeni. Lucrări ştiinţifice 
SCCCPN Dăbuleni, vol. XIII. 

10. Ciuciuc Elena, Ploae Marieta, 2001– Cercetări privind influenţa metodei de protejare a culturii 
asupra unor procese fiziologice şi implicaţiile acestora asupra pepenilor gelbeni cultivaţi pe solurile 
nisipoase. Lucrări ştiinţifice SCCCPN Dăbuleni, vol. XIII. 

11. Ciuciuc Elena, Toma V., Nanu Şt., 2002 – Particularităţi ale tehnologiei de cultivare a pepenilor 
galbeni pe solurile nisipoase. Lucrări ştiinţifice SCDCPN Dăbuleni, vol. XIV. 

12. Ciuciuc Elena, Toma V., Croitoru Mihaela, 2007 – Cercetări privind influenţa altoirii asupra 
pepenilor verzi cultivaţi în diferite condiţii de protejare.  Lucrări ştiinţifice SCDCPN Dăbuleni, vol. XIV. 

13. Ciuciuc Elena, Toma V., 2007 – Comportarea unor cultivare de varză albă în condiţiile solurilor 
nisipoase. Lucrări ştiinţifice SCDCPN Dăbuleni, vol. XIV. 

14. Ciuciuc Elena, Toma V., 2007 - The capitalization superior sandy soils on southern Oltenia 
through cultivation the graft watermelons. Anales of research development center for agricultural plants on 
sands Dabuleni. Serie noua I (XVII). 

15. Ciuciuc Elena, Toma V., 2007 – Valorificarea superioară a solurilor nisipoase din sudul Olteniei 
prin cultivarea pepenilor verzi altoiţi. Lucrări ştiinţifice CCDCPN Dăbuleni, vol XVII. 

16. Ciuciuc Elena, Dorneanu Aurel, 2009 – Researches concerning the foliar fertilization upon 
production of tomatoes on sandy soils. Annales of the University of Craiova. Vol. XIV (XLX). 

17. Ciuciuc Elena, Toma V., Croitoru Mihaela, Ploae Marieta, 2010 – Research on the behavoir of 
hybrids of watermelons grafting on different rootstocks in different conditions to culture. Lucrări ştiinţifice 
Facultatea de Agricultură Craiova. Scientific Conferences with International Participation “Durable agriculture 
– Agriculture of the future” (the 6th edition) and The National Mycology Symposium (the 22nd  edition). 

18. Ciuciuc Elena, Toma V. 2011 – Behaviour of grafted watermelon hybrids under different 
protection. Analele Universităţii din Craiova. Vol. XVI (LII).  

19. Ciuciuc Elena , 2011– Research on establishment of tehnological links to Gypsophila paniculata 
on sandy soils. Revista Cercetări agronomice în Moldova. Nr 3 

20. Ciuciuc Elena, Toma Vasile, Croitoru Mihaela, 2012 -“Organic fertilization management for the 
culture of grafing watermelons on sandy soil in southen Oltenia“. Lucrări ştiinţifice simpozion SCDP 
Constanţa. Procedeeding of 2nd International workshop of the environment & Agriculture in arid and 
semiarid regions. Constanta 

21. Ciuciuc Elena, Ploae Marieta, 2012 -  “Studiul microclimatului creat prin protejarea culturii de 
ardei gras şi impactul acestuia asupra plantelor pe solurile nisipoase. Anale ICDLF Vidra 

22. Ciuciuc Elena , 2013- Cercetări privind comportarea soiurilor de pepeni verzi Dulce de Dăbuleni 
şi de Dăbuleni în procesul selecţiei conservative /Research concerning behaviour of Dulce de Dabuleni and 
De dabuleni watermelons cultivars during the conservative process. Anale CCDCPN Dabuleni, vol XIX. 

23. Elena Ciuciuc, TomaV.,Mihaela Croitoru, Marieta Ploae, 2013 - Cultura protejată a pepenilor 
verzi biologici cu plante altoite /The protected crops biological watermelons with grafted plants. Anale 
CCDCPN Dabuleni, vol XIX   
 24.  Elena Ciuciuc, Mihaela Croitoru, 2014 - The effect temporary protection upon the qualitative 
elements at the culture capsicum on sandy soils. Analele Universităţii din Craiova, vol XIX (LV), ISSN 1453-
1275.  
 25. Ciuciuc Elena, Ploae Marieta, Croitoru Mihaela, 2015 – Metode noi de protejare a culturilor de 
ardei gras și vinete pe solurile nisipoase. HORTUS nr. 14/2015, Hortus ISBN-978-973-7639-13-4; 169-172. 
Pag. 111-114 

26. Ciuciuc Elena, Croitoru Mihaela, 2016 – The impact of climatic conditions about onion seed 
crop on sandy soils. Sustenable exploitation of environmental resources in areas with sandy soils - Anals of 
the Research-Development Center of Field Crops on Sandy Soils, Dăbuleni, vol. 20

H
 Ed. SITECH, ISSN 

2360-0829, ISSN-L 2360-0829, pg.21-28. 
Lucrări publicate  în colaborare 
1. Marinică Alisa, Ciuciuc Elena, 1989 – Contribuţii la stabilirea tehnologiei de cultură la specia 

Thymus vulgaris pe nisipuri. Lucrările simpozionului Plante medicinale – realizări şi perspective Piatra 
Neamţ, vol. II. 

2. Marinică Alisa, Ciuciuc Elena, Pârâianu Malisanda, 1992 – Cercetări privind evoluţia producţiei 
de flori la Lavandula angustifolia în funcţie de vârsta plantaţiei şi de distanţa de plantare. Simpozion omagial 
Ion Ionescu de la Brad. 

3. Marinică Alisa, Ciuciuc Elena, Pârâianu Malisanda, 1994 – Evoluţia producţiei de herba în funcţie 
de vârsta plantaţiei şi a sistemului de fertilizare la specia aaaaaaathymus vulgaris L. Pe solurile nisipoase 
din sudul Olteniei. Lucrări ştiinţifice SCCCPN Dăbuleni, vol. VIII. 

4. Şearpe Doina, Oprea Maria, Paulian Fl., Munteanu Floarea, Ciuciuc Elena, 1995 – Prevanirea 
atacului unor agenţi patogeni ai arahidelor. Proplant ’95 – Chimia şi protecţia plantelor prezent şi 
perspective. 
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5. Marinică Alisa, Ciuciuc Elena, 1997 – Evoluţia producţiei de flori la lavandă (Lavandula 
angustifolia) în funcţie de vârsta plantaţiei şi sistemul de fertilizare. Lucrări ştiinţifice SCCCPN Dăbuleni, vol. 
IX. 

6. Toma V., If Aurelia, Ciuciuc Elena, Nanu Şt., Spirescu C., 1997 – Valorificarea condiţiilor 
ecologice specifice nisipurilor amenajate din sudul Olteniei prin culturi legumicole timpurii. Lucrări ştiinţifice 
SCCCPN Dăbuleni, vol. IX. 

7.Toma V., Ifrim Aurelia, Ciuciuc Elena, Nanu Şt., Spirescu C., 1997 – Evidenţierea condiţiilor 
ecologice ale zonei de nisipuri amenajate din sudul Olteniei prin culturi legumicole timpurii. 50 ani de 
activitate didactică şi cercetare ştiinţifică în învăţământul superior horticol de la Craiova. 

8. Marinică Alisa, Ciuciuc Elena, Marinică Gh., Godeanu marioara, 1998 – Valorificarea solurilor 
nisipoase de la Dăbuleni prin cultivarea cu plante medicinale şi aromatice. A  IV-a Conferinţă Naţională 
pentru Protecţia mediului înconjurător. Braşov. 

9. Toma V., Ifrim Aurelia, Ciuciuc Elena, Nanu Şt., Marinică Gh., Croitoru Mihaela, 1999 – Rezultate 
ale cercetărilor în domeniul legumiculturii şi floriculturii pe solurile nisipoase. Lucrări ştiinţifice SCCCPN 
Dăbuleni, vol. XI. 

10. Toma V., Ifrim Aurelia, Ciuciuc Elena, Nanu Şt.,  Spirescu C., 1999 – Valorificarea condiţiilor 
ecologice specifice nisipurilor amenajate din sudul Olteniei prin culturi legumicole timpurii. Anale ICLF Vidra, 
vol. XIV. 

11. Nanu Şt., Toma V., Ciuciuc Elena, Bălaşa M., 2001 – Soiuri şi hibrizi de pepeni galbeni cultivaţi 
pe solurile nisipoase din sudul Olteniei. Analele Universităţii din Craiova, vol. VI. 

12. Toma V., Ciuciuc Elena, Ifrim Aurelia, Nanu Şt., Croitoru Mihaela, 2001 – Research on organic, 
mineral and foliar fertilization on vegetable crops on sandy soils in southern Oltenia. Lucrările celui de-al XII-
lea Simpozition Internaţional cu tema “Role of Fertilizers in Sustainable Agriculture”. Bucharest. 

13. Toma V., Ifrim Aurelia, Ciuciuc Elena, Nanu Şt., Croitoru Mihaela, 2002 – Cercetări privind 
valorificarea condiţiilor ecologice din zona solurilor nisipoase din sudul Olteniei prin culturi legumicole. 
Analele Universităţii din Craiova, vol. VII. 

14. Nanu Şt., Toma V., Ciuciuc Elena, Bălaşa M., 2002 – Studiul consagvinizării la pepenii verzi în 
vederea obţinerii hibrizilor F1. Lucrări ştiinţifice SCDCPN Dăbuleni, vol. XIV. 

15. Toma V., Nanu Şt., Ifrim Aurelia, Ciuciuc Elena, Croitoru Mihaela, 2003 – Cercetări privind 
eficacitatea îngrăşămintelor cu fosfor la cultura tomatelor timpurii pe solurile nisipoase. Lucrări ştiinţifice 
Simpozion Internaţional “Folosirea îngrăşămintelor cu fosfor în România. Aspecte actuale şi de perspectivă”. 

16. Marinică Gh., Gheorghe D., Baron Milica, Ciolacu Floarea, Ciuciuc Elena, Croitoru Mihaela, 
Diaconescu A., Drăghici Reta, Drăghici I., durău Anica, Ifrim aurelia, Marcu Florentina, Marinică Alisa, Nanu 
Şt., Ploae Marieta, Răţoi I., Şearpe Doina, Şoimu T., Toma V., Vladu Florentina, 2003 – Cercetări privind 
sistemul de agricultură pentru nisipuri şi soluri nisipoase. Lucrări ştiinţifice SCDCPN Dăbuleni, vol. XV. 

17. Toma V., Nanu Şt., Ifrim Aurelia, Ciuciuc Elena, Croitoru Mihaela, 2004 – Eficacitatea 
îngrăşămintelor cu fosfor la cultura tomatelor timpurii pe solurile nisipoase. Horticultura nr. 3. 

18. Toma V., Ciuciuc Elena, Croitoru Mihaela, Ploae Marieta, 2007 – Comportarea unor cultivare de 
pepeni verzi în cultură altoită pe solurile nisipoase din sudul Olteniei. Lucrări ştiinţifice CCDCPN Dăbuleni, 
vol. XVI. 

19. Croitoru Mihaele, Ciuciuc Elena, Toma V., 2007 – Cercetări privind influenţa altoirii asupra 
calităţii pepenilor verzi cultivaţi în adăposturi joase tip tunel şi prin mulcire. Lucrări ştiinţifice CCDCPN 
Dăbuleni, vol. XVI. 

20. Aurelia Diaconu, V. Toma, I. Răţoi, Anica Durău, Mihaela Croitoru, Elena Ciuciuc, A. 
Diaconescu, Marieta Ploae – Rezultate ale cercetării horticole pe solurile nisipoase în perioada 2004-
2008, strategia pentru perioada 2008-2013 şi perspectiva anului 2025. Revista horticultorilor şi 
viticultorilor HORTUS nr. 10, Ed. Agricolă. 

21. Gheorghe D., Drăghici I., Reta Drăghici, Elena Ciuciuc, Milica Dima, Mihaela Croitoru, 2009 – 
Realizări în domeniul cerealelor, plantelor tehnice, furajere şi medicinale şi aromatice. 50 de ani de 
cercetare-dezvoltare la SCDCPN Dăbuleni, Serie nouă vol. II (VIII). 

22. Toma V., Elena Ciuciuc, Mihaela Croitoru, Ploae Marietas, 2009 – Rezultate ale cercetărilor 
în domeniul legumiculturii şi floriculturii pe solurile nisipoase. 50 de ani de cercetare-dezvoltare la 
SCDCPN Dăbuleni, Serie nouă vol. II (VIII). ISBN 978-606-530-592-2, pg. 360-396. 

23. Toma V.,Aurelia Diaconu , Ciuciuc Elena, Mihaela Croitoru, Marieta Ploae, Răţoi I., Nanu 
Şt., Lascu N., Hănescu I., Lucia Şandru, 2011- Cultura ecologică cu plante altoite a pepenilor verzi pe 
solurile nisipoase, Editura SITECH Craiova, 2011. (CARTE) 

24. Croitoru Mihaela, toma V., Răţoi I., Elena Ciuciuc  - Cercetări privind eficacitatea unor produse 
naturale biostimulatoare acceptate de  normele agriculturii biologice în creşterea randamentelor şi calităţii 
producţiei de pepeni verzi / Research on the efficacy of organic bioactive products accepted by the farming 
norms in increasing yields and quality of watermelons. Anale CCDCPN Dabuleni, vol XIX. 
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25. Mihaela Croitoru, Toma V., Răţoi I., Elena Ciuciuc, 2013 – Research on the efficacy of 
biostimulator natural products suported by therules of organic farming in increasing yields and quality of 
watermelons. Constanţa, vol II. 

               26  Mihaela Croitoru, Toma V., Elena Ciuciuc, Rățoi I.,  Cristina Emanuela Vladu, 2013 – Researchs 
regarding biochemical composition of plants and fruits cultivars of watermelons obtained on sandy soils in 
the conditions of biological agriculture.  Journal of Horticulture, Forestry and Biotechnology, vol. 17 (2), 
2013. Editura AGROPINT Timişoara. 

  27. Croitoru Mihaela, Toma V., Răţoi I., Elena Ciuciuc, 2014 - Cercetări privind eficacitatea unor 
produse naturale biostimulatoare acceptate de  normele agriculturii biologice în creşterea randamentelor şi 
calităţii producţiei de pepeni verzi / Research on the efficacy of organic bioactive products accepted by the 
farming norms in increasing yields and quality of watermelons. Anale CCDCPN Dabuleni, vol XIX. 
       28. Ciupureanu (Novac) Mihaela Gabriela, Ciuciuc Elena, Pintilie Ioan, Popa Daniela, 2016 – 
Aspects concerning the improving of some technological sequences on watermelon crop by planting density. 
Anale Univ. din Craiova, vol XXI(LVII). 
      29. Ciupureanu (Novac) Mihaela Gabriela, Ciuciuc Elena, Pintilie Ioan, Popa Daniela, 2016 –
Research regarding the culture of watermelon with grafted plants – possible ecological culture. Anale Univ. 
din Craiova, vol XXI(LVII). 
. 30. Ploae Marieta, Ciuciuc Elena, Dima Milica,2016 - The influence of climatic factors on plant 
physiology and agrotechnical eggplant grown on sandy soils. Sustenable exploitation of environmental 
resources in areas with sandy soils - Anals of the Research-Development Center of Field Crops on Sandy 
Soils, Dăbuleni, vol. 20

H
 Ed. SITECH, ISSN 2360-0829, ISSN-L 2360-0829, pg.128-135. 

 
Cărți cu referenți științifici 

 1. Toma Vasile, Diaconu Aurelia, Ciuciuc Elena, Ploae Marieta, 2011 - Cultura ecologică a 
pepenilor verzi cu plante altoite pe solurile nisipoase, Ed. SITECH Craiova,ISBN 978-606-11-2016-1.  

 2. Răţoi I., Aurelia Diaconu, Toma V., Mihaela Croitoru,  Elena Ciuciuc,  Drăghici I., Reta Drăghici, 
Marieta Ploae, Milica Dima, Anica Durău, 2014 - Imbunătăţirea ofertei de producţie a agroecosistemelor 
pe psamosoluri pentru creşterea gradului de securitate alimentară şi de calitate a produselor agricole 
primare. Ed. SITECH, ISBN 978-606-11-4311-5. 

  3.  Burzo Ioan, Aurelia Diaconu, Toma Vasile, Mihaela Croitoru, Marieta Ploae, Ciuciuc Elena, Răţoi 
Iulian, Ploae Marieta, 2014. Modificările climatice şi efectele asupra plantelor horticole. Ed. Sitech, 
Craiova, ISBN 978-606-11-3970-5 

 

 


