
OFERTA EDUCAŢIONALĂ  

ANUL UNIVERSITAR 2022-2023 
 

 În anul universitar 2022-2023 vor funcţiona următoarele 
programe de studii: 

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ 
 Agricultură:  ZI  -  70  buget (1 rrom) + 28 taxă; 1 român de 

pretutindeni (cu bursă), 1 bursier stat român; (acreditat) 
 Agricultură: I.F.R.  - 75 taxă; (acreditat) 
 Montanologie: Zi -  28 buget + 32 taxă; (acreditat) 
 Silvicultură: Zi - 28 buget + 21 taxă; (acreditat) 

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

(acreditat) 
1 român de pretutindeni (fără bursă) 

 Controlul şi expertiza produselor alimentare: ZI -  32 buget 
+ 27 taxă; (acreditat) 
1 român de pretutindeni (cu bursă) 

 

Durata de şcolarizare va fi de 4 ani  atât pentru cursurile de zi, 
cât şi  pentru cursurile I.F.R. (învăţământ cu frecvență redusă). 
       Taxa de şcolarizare: - 4 000 lei plătibilă în 2 rate (cursuri zi) 
       Taxa de şcolarizare: - 5 000 lei plătibilă în 2 rate (cursuri IFR) 

Criterii de admitere: 
 Media examenului de bacalaureat 100% 

Criterii de departajare: 
 Nota la bacalaureat la limba și literatura română (proba scrisă); 
 Nota la bacalaureat la proba obligatorie a profilului (proba scrisă). 
 

Actele necesare pentru înscriere - licenţă: 
1. Diploma de bacalaureat şi foaie matricolă în original sau adeverinţă de 

absolvire pentru promoţia 2022; 
2. Certificat de naştere şi căsătorie (după caz) – conform cu originalul; 
3. Copie act de identitate; 
4. Adeverinţă medicală de la medicul de familie; 
5. 3 (trei) fotografii – tip buletin; 
6. Un dosar mapă; 
7. Chitanţă pentru taxa de înscriere şi fişă de înscriere; 
8. 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); 

9. Diploma de licenţă (absolvire) şi foaia matricolă pentru absolvenţii care 
doresc să urmeze a doua facultate (continuare de studii) - originale. 

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER 

 

 CONSULTANŢĂ ŞI MANAGEMENT ÎN AGRICULTURĂ  
31 buget  + 18 taxă; (acreditat) 
1 român de pretutindeni (cu bursă) 

 MANAGEMENT ÎN AGROTURISM ŞI CALITATEA PRODUSELOR 
AGROALIMENTARE  

31 buget (1 rrom) + 19 taxă; (acreditat) 
 PROTECŢIA MEDIULUI ÎN AGRICULTURĂ  

30 buget + 20 taxă; (acreditat) 

Taxa de şcolarizare: - 5 000 lei plătibilă în 2 rate 

 

Criterii de admitere: 
 Eseu motivațional – ADMIS/RESPINS 
 Media examenului de licență/diplomă - 50%; 
 Media anilor de studii – 50%. 

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

diplomă). 
 Nota la proba 1 a examenului de licenţă/diplomă (nota la proba scrisă) 
sau media anilor de studii pentru cei care nu au susținut proba scrisă la 
examenul de licență/diplomă; 

Actele necesare pentru înscriere - master: 
1. Diploma de licenţă/inginer, diploma bacalaureat şi suplimentul la diploma 

de licenţă/inginer în original sau adeverinţă de absolvire pentru promoţia 
2022; 

2. Certificat de naştere şi căsătorie (după caz) – conform cu originalul; 
3. Copie act de identitate; 
4. Adeverinţă medicală de la medicul de familie; 
5. 3 (trei) fotografii – tip buletin; 
6. Un dosar mapă; 
7. Chitanţă pentru taxa de înscriere şi fişă de înscriere. 

PERIOADA DE ÎNSCRIERE:  
Studii universitare de LICENȚĂ: 

Perioada de înscriere: 04-15 iulie 2022; 05-12 septembrie 2022 
Afişarea rezultatelor: 19 iulie 2022; 15 septembrie 2022 
Confirmare loc şi înmatriculare: 20-22 iulie 2022; 16-19 septembrie 2022 

Studii universitare de MASTER: 
Perioada de înscriere: 07-14 iulie 2022; 14-19 septembrie 2022 
Afişarea rezultatelor: 18 iulie 2022; 21 septembrie 2022 
Confirmare loc şi înmatriculare: 19-21 iulie 2022; 22-24 septembrie 2022 

 

În sesiunea septembrie 2022 se va organiza  
concurs de admitere în limita locurilor rămase disponibile. 


