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DE CE ALEGI FACULTATEA DE AGRONOMIE? 

 

 

 Pentru că ai oportunităţi de angajare pe piaţa muncii prin interacțiunea directă cu specialiști în 
domeniile de specializare oferite de facultate în cadrul stagiilor de practică efectuate în ferme 
agricole,  stațiuni de cercetare precum și cu parteneri de practică din cadrul Direcțiilor Județene 

 Pentru că programele de studiu sunt corelate cu cele ale unităţilor de învăţământ europene la 
      toate specializările studiate la facultatea noastră 

 Pentru că ai opțiunea de a studia programe de pregătire psihopedagogică în vederea exercitării 
profesiei didactice. 

 Pentru că există posibilitatea accesării de fonduri europene derulate prin Programul Național 
de Dezvoltare Rurală (PNDR) pentru absolvenții Facultății de Agronomie. 

 
 

ADMITERE 2022 

În anul universitar 2022-2023, la facultatea noastră, vor  funcţiona următoarele programe de studii: 
 

I. PROGRAME STUDII DE LICENȚĂ     II. PROGRAME STUDII DE MASTER 
 AGRONOMIE 240 credite ZI - IFR   AGRONOMIE 120 credite - ZI 

 Agricultură 

70 - buget (1 rrom)  
+ 28 - taxă ZI  
1 român de pretutindeni (cu bursă) 
1 bursier stat român 
75 taxă I.F.R. 

         
 Consultanță și management în 

agricultură 
31 - buget + 18 – taxă 
1 român de pretutindeni (cu bursă) 

 Montanologie 28 - buget + 32 - taxă  
 Management în agroturism și 

calitatea produselor agroalimentare 
31 - buget (1 rrom) 
 + 19 - taxă 

SILVICULTURĂ 240 credite ZI   Protecția mediului în agricultură 30 - buget + 20 - taxă 

 Silvicultură  28 - buget + 21 – taxă 
1 român de pretutindeni (fără bursă) 

INGINERIE GEODEZICĂ  240 credite ZI 

 Măsurători terestre şi cadastru  32 - buget + 17- taxă 
1 român de pretutindeni (fără bursă) 

INGINERIA  PRODUSELOR  
ALIMENTARE 

 240 credite ZI 

 Controlul şi expertiza produselor 
alimentare 

 32 - buget + 27 - taxă 
1 român de pretutindeni (cu bursă) 

 

                                                                                                                                                                                CRITERII DE ADMITERE LICENȚĂ: 
MEDIA EXAMENULUI DE BACALAUREAT – 100 % 

Criterii de departajare: 
1. Nota la Bacalaureat  la Limba şi literatura română  - probă scrisă; 
2. Nota la Bacalaureat  la Proba obligatorie a profilului  - probă scrisă 

Se va organiza concurs de admitere (ON-LINE) în  luna iulie şi în luna 
septembrie (în limita locurilor rămase disponibile). 

Perioada de înscriere: 04 – 15 IULIE; 05 – 12 SEPTEMBRIE 
Afişarea rezultatelor: 19 IULIE; 15 SEPTEMBRIE 

Confirmare loc şi înmatriculare: 20 – 22 IULIE; 16 – 19 SEPTEMBRIE 
Taxa de şcolarizare: 4 000 RON (cursuri zi) și 
5 000 RON (cursuri I.F.R.) - plătibile în 2 rate 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA LICENȚĂ: 
 Fișă tip de înscriere – se completează on-line; 

Documente scanate: 
 diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) 

sau diplomă echivalentă acesteia;  absolvenţii de liceu din promoţia 2022 pot prezenta, în 
locul diplomei de bacalaureat o adeverinţă tip din care să rezulte că au absolvit liceul şi 
au promovat examenul de bacalaureat, menţionându-se media generală de la bacalaureat 
şi mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată 
diploma; 

 certificatul de naștere (certificat de căsătorie – dacă este cazul); 
 carte de identitate; 
 adeverință medicală tip eliberată de mediul de familie, cabinetele medicale școlare, 

policlinici teritoriale; 
 3 fotografii 
 adeverinţă din care să rezulte calitatea de student integralist însoţită de situaţia şcolară 

pentru studenţii înscrişi la a doua specializare (cu specificația BUGET sau TAXĂ); 
 Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta precum şi diploma de absolvire 

pentru studenţii de colegiu care doresc să urmeze o a doua specializare, în original sau 
copie legalizată 

 Pentru candidații care doresc să se înscrie pe locuri speciale (rromi, candidați 
proveniți din sistemul de protecție socială): 

pentru candidații de etnie rromă - ADEVERINȚĂ DIN CARE SĂ REZULTE CĂ PERSOANA ÎN 
CAUZĂ ESTE DE ETNIE RROMĂ, ELIBERATĂ DE O ORGANIZAȚIE LEGAL CONSTITUITĂ; 

 adeverință de la direcția generală de asistență socială și protecția copilului din 
județul/sectorul de reședință, din care să rezulte că se află sub măsură de protecție specială 
și se încadrează în prevederile art. 62, alin(1) din Legea nr. 272/2004. 

Fiecare document scanat și încărcat va avea semnătura candidatului și 
mențiunea „copie conform cu originalul”  
ACTELE IN ORIGINAL SE VOR DEPUNE LA FACULTATE LA INMATRICULARE 

CRITERII DE ADMITERE MASTER: 
ESEU MOTIVAȚIONAL – ADMIS/RESPINS 

MEDIA EXAMENULUI DE LICENȚĂ/DIPLOMĂ - 50 % 

MEDIA ANILOR DE STUDII – 50%. 
 

Criterii de departajare: 
1. Nota la proba 2 a examenului de licenţă/diplomă (nota la proiectul de 

diplomă). 
2. Nota la proba 1 a examenului de licenţă/diplomă (nota la proba 

scrisă) sau media anilor de studiii pentru cei care nu au susținut 
proba scrisă la examenul de licență/diplomă. 

 

Se va organiza concurs de admitere  (ON-LINE) în  luna iulie şi în luna 
septembrie (în limita locurilor rămase disponibile). 

Perioada de înscriere: 07 – 14 IULIE; 14 - 19 SEPTEMBRIE 
Afişarea rezultatelor: 18 IULIE; 21 SEPTEMBRIE 

Confirmare loc şi înmatriculare: 19 – 21 IULIE; 22 – 24 SEPTEMBRIE 
Taxa de şcolarizare: 5 000 RON plătibilă în 2 rate 

 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA MASTER: 
 Fișă tip de înscriere – se completează on-line; 

Documente scanate: 
 diplomă de licență sau diploma echivalentă cu aceasta și suplimentul la diploma de 

licență/foaia matricolă; absolvenții promoției curente se pot înscrie cu adeverința de 
absolvire; 

 diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) 
sau diplomă echivalentă acesteia; 

 certificatul de naștere (certificatul de căsătorie – dacă este cazul); 
 carte de identitate; 
 adeverință medicală tip eliberată de mediul de familie, cabinetele medicale școlare, 

policlinici teritoriale. 
 3 fotografii 

  Pentru candidații care doresc să se înscrie pe locuri speciale (rromi, candidați    
proveniți din sistemul de protecție socială): 

 pentru candidații de etnie rromă - ADEVERINȚĂ DIN CARE SĂ REZULTE CĂ 
PERSOANA ÎN CAUZĂ ESTE DE ETNIE RROMĂ, ELIBERATĂ DE O ORGANIZAȚIE 
LEGAL CONSTITUITĂ. 

 

Fiecare document scanat și încărcat va avea semnătura candidatului și 
mențiunea „copie conform cu originalul” 

 

ACTELE IN ORIGINAL SE VOR DEPUNE LA FACULTATE LA INMATRICULARE 

 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE LA SECRETARIATUL FACULTĂŢII 
Str. Libertăţii, nr.19 cod. 200 583, Loc. Craiova, Jud. Dolj, 

TEL./Fax  0251.418.475; http://www.agronomie.ucv.ro   
E-mail: secretariat.agronomie@ucv.ro https://www.facebook.com/Agro1947 
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