
DE CE  FACULTATEA DE AGRONOMIE DIN CRAIOVA? 
 

 Programele de studiu sunt corelate cu cele ale unităţilor de învăţământ 

europene în specializările: Agricultură, Montanologie, Silvicultură, 

Măsurători terestre și cadastru, Controlul și expertiza produselor 

alimentare; 

 Asigurăm programe de pregătire psihopedagogică în vederea exercitării 

profesiei didactice. 

 Absolventii Facultății de Agronomie au posibilitatea accesării de fonduri 

europene derulate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 

(PNDR); 

 Oportunităţi de angajare pe piaţa muncii a absolvenţilor noştri, prin 

interacțiunea directă cu cei mai buni specialiști în domeniile de 

specializare inteligentă oferite de facultate în cadrul stagiilor de practică 

efectuate în fermele agricole și la Stațiunile de cercetare SCDA Caracal, 

SCDP Râmnicu Vâlcea, SD Banu Mărăcine, centrele experimentale 

Preajba și Rânca - Gorj, precum și cu partenerii de practică în Oficiile 

Județene de Cadastru și Publicitate Imobiliară în cadrul Direcțiilor Silvice, 

Ocoalelor Silvice, Oficiilor pentru protecția consumatorilor, Direcțiilor 

Sanitar Veterinare, etc. 

 Dispunem de cadre didactice competente atât pe plan national cât si 

international, facultatea pregătind specialiști de peste 70 ani; 

 Facultatea dispune de bază materială proprie, cu săli de curs și 

laboratoare dotate cu echipamente și aparatură moderne; 

 Asociația Studenţilor Agronomi Craiova – este forma de organizare a 

studenţilor facultăţii noastre care gestionează activitatea a peste 1100 de 

studenţi angrenaţi în procesul de pregătire profesională; 

 Ai posibilitatea să realizezi stagii de pregătire profesională în cadrul unor 

firme multinaţionale cum sunt: SOLAREX, KWS, CORTEVA,  

SYNGENTA, BAYER, CLAAS, IPSO – AGRICULTURE, BASF, 

NATUREVO, ECOPLANT, etc. și CONSAGRO – asociație profesională. 

 

 

 CONTACT:  

 Craiova, str. Libertăţii nr. 19, Cod poştal 200583,  

 Tel./Fax: 0251/418475 

 E-mail: secretariat.agronomie@ucv.ro;  

 https://agronomie.ucv.ro/ 
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OFERTA EDUCAŢIONALĂ  

ANUL UNIVERSITAR 2023-2024 
 

 În anul universitar 2023-2024 vor funcţiona următoarele 
programe de studii: 

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ 
 

 Agricultură:  ZI  -  100  buget + taxă; (acreditat) 
 Agricultură: I.F.R.  - 75 taxă; (acreditat) 
 Montanologie: Zi -  60 buget + taxă; (acreditat) 
 Silvicultură: Zi - 50 buget + taxă; (acreditat) 
 Măsurători terestre şi cadastru: Zi - 50 buget + taxă; 

(acreditat)  
 Controlul şi expertiza produselor alimentare:  

 ZI -  60 buget + taxă; (acreditat) 
 

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 și înmatriculare - licenţă: 
1. Diploma de bacalaureat şi foaie matricolă în original sau adeverinţă de 

absolvire pentru promoţia 2023; 
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  
50 buget  + taxă; (acreditat) 

 MANAGEMENT ÎN AGROTURISM ŞI CALITATEA PRODUSELOR 
AGROALIMENTARE  

50 buget + taxă; (acreditat) 
 PROTECŢIA MEDIULUI ÎN AGRICULTURĂ  

50 buget + 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 și înmatriculare - master: 
1. Diploma de licenţă/inginer, diploma bacalaureat şi suplimentul la diploma 

de licenţă/inginer în original sau adeverinţă de absolvire pentru promoţia 
2023; 

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: 15.03-17.07.2023; 05.08-10.09.2023 
Afişarea rezultatelor: 20 iulie 2023; 13 septembrie 2023 
Confirmare loc şi înmatriculare: 20-24 iulie 2023; 13-17 septembrie 2023 

Studii universitare de MASTER: 
Perioada de înscriere: 15.03-14.07.2023; 05.08-19.09.2023 
Afişarea rezultatelor: 19 iulie 2023; 22 septembrie 2023 
Confirmare loc şi înmatriculare: 19-23 iulie 2023; 22-25 septembrie 2023 

 

În sesiunea septembrie 2023 se va organiza  
concurs de admitere în limita locurilor rămase disponibile. 


