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PREFAȚĂ

Facultatea de Agronomie a Universității din Craiova,
reprezintă o unitate de învățământ cu identitate proprie, distinctă,
de tradiție, care aparține unui domeniu de excelență, cunoscută și
recunoscută în țară și în străinătate pentru rezultatele și
performanțele obținute pe tot parcursul existenței sale.
Înființată în 1947, Universitatea din Craiova, prin prima
facultate cea de Agronomie, a fost și rămâne lider în educația
agricolă din zonă, fiind a cincea instituție de profil din țară după
Iași, București, Cluj, Timișoara.
Facultatea de Agronomie se prezintă azi ca o instituție
puternică în plină dezvoltare: permanent s-a conectat la
necesitățile Olteniei, oferta educațională s-a diversificat și a venit
în întâmpinarea cerințelor angajatorilor.
Avem datoria de a duce mai departe realizările înaintașilor
noștri, de a păstra pământul pe calea luminii, a păcii și a sănătății,
dar mai ales a dragostei!
Mulțumim tuturor celor care au contribuit la elaborarea
acestei monografii!
Craiova
Octombrie 2017
DECAN,
Prof.dr. ing. Tudor Alexandru
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MESAJ la ceas aniversar
adresat Facultăţii de Agronomie, Universitatea din Craiova
cu ocazia aniversării a 70 de ani de învăţământ superior
Anul 2017, reprezintă pentru Universitatea din Craiova un an de
rezonanță, un an de bilanț academic de înaltă valoare pe plan științific și
educațional, un an de celebrare a 70 de ani de tradiție viziune și performanță.
Începutul învăţământului superior în Craiova este legat de înfiinţarea,
în anul 1947, a Universității din Craiova, 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. Din
considerente economice, la acea vreme, șansele oferite de această lege au
devenit realitate numai pentru Facultatea de Agronomie. Astfel, această
structură reprezintă piatra de temelie a Universității din Craiova, a
Învățământului superior din Oltenia.
La împlinirea a 70 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. Îmi
exprim totodată înalta considerație pentru susținuta și perserverenta activitate de
afirmare și consacrare, desfășurată de-a lungul timpului de către întreaga pleiadă
de specialiștii agronomi și nu numai, care a contribuit la promovarea agriculturii
din România pe cele mai înalte trepte profesionale și științifice.
În acest moment aniversar, putem spune că Facultatea de Agronomie
reprezintă un prestigios centru educațional, științific și cultural, centru în care
generații de profesori de înaltă ținută academică au 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 știițifice propuse.
VIVAT, CRESCAT, FLOREAT!
RECTOR,
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
Prof. univ. dr. Ionuț Cezar SPÎNU
Craiova, noiembrie 2017
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Mesajul președintelui Consiliului Județean Dolj,
Ion Prioteasa, cu prilejul aniversării a 70 de ani
de la înființarea Facultății de Agronomie
Sunt profund onorat să prezint salutul Consiliului Județean Dolj și să
adresez sincerul nostru mesaj de felicitare colectivului Facultății de
Agronomie, a cărei înființare coincidea, acum 70 de ani, cu nașterea
învățământului superior în Cetatea Băniei. Sunt șapte decenii în care această
instituție emblematică a evoluat în permanență, construindu-și destinul alături
de cel al Universității din Craiova, timp în care și-a conturat un veritabil profil
european și un renume care depășește astăzi granițele țării.
Dovadă stau numeroasele parteneriate încheiate cu facultăți de prestigiu
din state precum Franța, Italia, Turcia ori Spania, asigurându-le astfel
studenților accesul către o viziune de ansamblu asupra domeniilor de interes și
deschizându-le noi drumuri de afirmare în carieră. Dovadă stă și Conferința
internațională „Durable Agriculture – Agriculture of the Future“, organizată în
acest context aniversar, prin bogata participare și prestigiul înalților oaspeți pe
care îi reunește la Craiova – un eveniment pentru desfășurarea căruia
administrația județeană are privilegiul de a-și fi oferit susținerea, ca parte a
cooperărilor stabilite în beneficiul educației.
Doresc să exprim întreaga noastră apreciere pentru modul în care echipa
de conducere și colectivul de profesori duc mai departe un parcurs absolut
remarcabil, consolidând prestigiul Facultății de Agronomie, ca instituție
performantă și profund modernă. Se cuvine să salutăm, în egală măsură,
implicarea în formarea specialiștilor necesari într-un domeniu vital al
economiei, cu atât mai mult cu cât Doljul este un județ cu o bogată tradiție în
agricultură, un județ pentru care terenurile agricole vaste, cu soluri fertile,
continuă să reprezinte un atu important.
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La ceas aniversar, în calitate de președinte al Consiliului Județean Dolj,
vă rog să primiți expresia deplinei noastre considerații, alături de cordiale urări
de putere de muncă și mult succes în toate proiectele viitoare, încredințânduvă că veți avea întotdeauna în noi un partener receptiv, deschis colaborării în
interesul învățământului și al actului de cercetare. La mulți ani!

Cu deosebit respect,

Președintele Consiliului Județean Dolj
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