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OFERTA EDUCAȚIONALĂ PENTRU CICLUL I – STUDII DE MASTER 

Pentru anul universitar 2017/2018, oferta educațională a Facultății de Horticultură 

pentru studii de licență cuprinde următoarele domenii și cifre de școlarizare aprobate 

de ARACIS:  

FACULTATEA DE HORTICULTURĂ 

Ghidul candidatului – Ciclul II Studii de Master 

Domeniul  Programe de studii Număr de locuri 

Buget + Taxă 

Horticultură Expertizare Viti-vinicolă 50 

Management și Consultanță în 

Horticultură și Dezvoltare Rurală 

50 

Ingineria  Produselor 

Alimentare 

Siguranță Alimentară și Protecția 

Consumatorului 

50 

Ingineria Mediului Managementul Ecologic al 

Resurselor Naturale 

50 

Biologie Biodiversitate și Conservarea 

Ecosistemelor 

50 
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CALENDARUL ADMITERII PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2017-2018 
 

Pentru ciclul de studii universitare de licenţă, concursul de admitere se va desfăşura după 
următorul program:  
 

Sesiunea I: Iulie 2017 
 

 17-27 iulie: depunerea dosarelor de înscriere la concursul de admitere;  

 27 iulie: afişarea rezultatelor parţiale;  

 28–31 iulie: confirmarea locurilor prin depunerea actelor de studii în original (diploma de 
bacalaureat şi foaia matricolă) și înmatricularea;  

 31 iulie: redistribuirea locurilor neconfirmate și afişarea rezultatelor finale;  

 28–31 iulie, plata taxei de înmatriculare și încheierea contractelor de școlarizare de către 

candidații declarați admiși, respectiv retragerea dosarelor de către candidatii respinși;  
 

Sesiunea II: Septembrie 2017 (doar pentru locurile neocupate în prima sesiune)  
 

 4–14 septembrie: depunerea dosarelor de înscriere la concursul de admitere;  

 14 septembrie: afişarea rezultatelor parțiale;  

 15–18 septembrie: confirmarea locurilor și înmatricularea;  

 18 septembrie: afișarea rezultatelor finale.  

 19 septembrie–5 octombrie: plata primei rate din taxa de școlarizare pentru candidații 
admiși pe locurile cu taxă.   
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ACTELE NECESARE  
 

La admiterea în ciclul II - studii universitare de master - pot participa absolvenţii cu diplomă de 

licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii 

învăţământului nr.84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, absolvenţii cu 

diplomă de licenţă ai ciclului I - studii universitare de licenţă, organizate conform Legii nr.288/2004 

privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 

absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţia de specialitate din 

cadrul Ministerului Educaţiei Naționale ca fiind cel puţin studii universitare de licenţă.  

 

Pentru înscrierile la concursul de admitere, dosarul mapă va cuprinde următoarele acte:  

a) FIŞA DE ÎNSCRIERE – Ciclul II - studii universitare de master;  

b) diploma de bacalaureat şi diploma de licenţă (sau echivalenta), ambele în original, însoţite de 
foile matricole;  

c) certificatul de naştere, în copie legalizată, existând posibilitatea ca legalizarea să poată fi 
efectuată şi de către comisiile de admitere ale facultăţilor;  

d) două - trei fotografii;  

e) chitanţa privind plata taxei de înscriere la concursul de admitere sau acte doveditoare pentru 
scutirea de plată a taxei de înscriere. 
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CONDIŢII DE ADMITERE 
 

Admiterea în învăţământul superior se face în ordinea descrescândă a mediilor generale de admitere 

obţinute de candidaţi, în limita numărului locurilor pentru care se organizează concurs.  

Media minimă de admitere este 5 (cinci).  

 La Facultatea de Horticultură, media generală de admitere la studiile universitare de master este 

reprezentată de media de la examenul de licență (100%).  

 La medii generale de admitere egale, pentru departajarea candidaţilor la studiile universitare de 

master se va folosi drept criteriu media la proba scrisă a examenului de licență.  

Candidaţii declaraţi admişi pentru care înscrierea la concurs s-a făcut pe baza adeverinţei tip, trebuie 

să depună diploma de licenţă în original până la data stabilită de facultate, conform contractului-

angajament semnat o dată cu fişa (cererea) de înscriere la concurs. Dacă la termenele fixate prin 

contractul-angajament nu se depun diplomele de licenţă în original, candidaţii respectivi pierd 

locurile finanţate prin granturi obţinute prin concurs.  

Înscrierea la concursul de admitere – ciclul II - studii universitare de master se poate face indiferent 

de domeniul în care a fost dobândită diploma de licenţă.  

La concursul de admitere pentru studii universitare de master, candidaţii vor declara pe propria 

răspundere dacă au mai urmat alte forme de studii postuniversitare pe locuri subvenţionate de la 

bugetul de stat. În situaţia în care candidaţii declaraţi admişi au beneficiat de pregătire 

postuniversitară subvenţionată, ei pot urma forma de învăţământ respectivă numai în regim cu taxă. 



VINO ALĂTURI DE NOI !!! 

FACULTATEA DE HORTICULTURĂ 

TU POȚI SĂ FII SPECIALISTUL DE MÂINE !  

         Informații suplimentare: 

 Adresă : Universitatea din Craiova,  

    Facultatea de Horticultură, str. A.I.Cuza, nr. 13;    

    Craiova, jud Dolj 

 Tel./Fax: +40 251 414541 

 E-mail: fh_secretariat@yahoo.ro 

 Web: http://www.ucv.ro 

 http://cis01.central.ucv.ro/horticultura 

 https://www.facebook.com/Facultatea.de.Horticultura.Craiova/ 
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