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FACULTATEA DE FACULTATEA DE 
Ghidul candidatului Ghidul candidatului 

OFERTA EDUCAŢIONALĂ PENTRU CICLUL I  

Pentru anul universitar 2018/2019, oferta educa
studii de licență cuprinde următoarele
ARACIS:

Domeniul Programul de studii

Horticultură Horticultură

Peisagistică

Ingineria Produselor 
Alimentare

Tehnologia Prelucrării 
Produselor Agricole (TPPA)

Biologie Biologie

Ingineria Mediului Ingineria și Protec
în Agricultură

FACULTATEA DE FACULTATEA DE HORTICULTURĂHORTICULTURĂ
Ghidul candidatului Ghidul candidatului –– Ciclul I Studii de LicenţăCiclul I Studii de Licenţă

OFERTA EDUCAŢIONALĂ PENTRU CICLUL I  - STUDII DE LICENŢĂ

educațională a Facultății de Horticultură pentru
domenii și cifre de școlarizare aprobate de

Programul de studii Număr locuri 
Buget + Taxă

Horticultură 60

40

Tehnologia Prelucrării 
Produselor Agricole (TPPA) 60

60

i Protecția Mediului 
în Agricultură 60



FACULTATEA DE FACULTATEA DE 
Ghidul candidatului Ghidul candidatului 

CALENDARUL ADMITERII PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2018
Pentru ciclul de studii universitare de licenţă, concursul de admitere se va desfăşura după 

următorul program:

Sesiunea I: Iulie 2018
 9 – 22 iulie: depunerea dosarelor de înscriere la concursul de admitere;
 23 iulie:  afişarea rezultatelor parţiale;
 24 - 27 iulie: confirmarea locurilor prin depunerea actelor de studii în original (diploma de 

bacalaureat şi foaia matricolă) și înmatricularea
 27 iulie: redistribuirea locurilor neconfirmate 

Sesiunea II: Septembrie 2018 (doar pentru locurile neocupate în 
 10 - 18 septembrie: depunerea dosarelor de înscriere la concursul de admitere;
 18 septembrie: afişarea rezultatelor parțiale; 
 19–21 septembrie: confirmarea locurilor și înmatricularea
 21 septembrie: afișarea rezultatelor finale.
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CALENDARUL ADMITERII PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2018-2019
Pentru ciclul de studii universitare de licenţă, concursul de admitere se va desfăşura după 

iulie: depunerea dosarelor de înscriere la concursul de admitere;

iulie: confirmarea locurilor prin depunerea actelor de studii în original (diploma de 
i înmatricularea;

iulie: redistribuirea locurilor neconfirmate și afişarea rezultatelor finale;

(doar pentru locurile neocupate în prima sesiune)
septembrie: depunerea dosarelor de înscriere la concursul de admitere;

iale; 
i înmatricularea;
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DEPUNEREA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE PENTRU SESIUNEA I 
– IULIE-2018 -SE FACE DUPĂ URMATORUL PROGRAM:

 DE LUNI până VINERI între orele 9,00 

 SÂMBĂTĂ și DUMINICĂ  între orele 9,00



HORTICULTURĂHORTICULTURĂ
Ciclul I Studii de LicenţăCiclul I Studii de Licenţă

DEPUNEREA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE PENTRU SESIUNEA I 
SE FACE DUPĂ URMATORUL PROGRAM:

DE LUNI până VINERI între orele 9,00 – 14,00 

i DUMINICĂ  între orele 9,00- 12,00



FACULTATEA DE FACULTATEA DE 
Ghidul candidatului Ghidul candidatului 

ACTELE NECESARE
Pentru înscrierea la concursul de admitere, ciclul licen

cuprinde următoarele documente:
a) FIŞA DE ÎNSCRIERE – ciclul I - de studii universitare
b) diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu

de liceu din promoţia 2017/2018 pot prezenta, în
care să rezulte că au absolvit liceul şi au promovat
generală de la bacalaureat şi mediile obţinute în
a fost eliberată diploma;

c) actul de identitate, certificatul de naştere și de căsătorie,
d) adeverinţă medicală tip M.S., eliberată de cabinetele

dispensarele de întreprindere sau medicul de familie
e) două fotografii tip buletin;
f) adeverinţă din care să rezulte calitatea de student

facultăţii, precum şi diploma de bacalaureat sau
copie legalizată, pentru studenţii care doresc să urmeze

g) declaraţie pe proprie răspundere că nu a mai beneficiat
h) acte doveditoare pentru candidaţii care solicită scutirea

admitere (copii legalizate după certificatele de
părinţi; adeverinţe de la Casa de copii, în cazul
copiii salariaţilor Universităţii din Craiova sau din

i) Pentru candidaţii de etnie rromă, adeverinţă din
rromă, eliberată de o organizaţie legal constituită

j) Chitanţa doveditoare a plăţii taxei de înscriere la concursul
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ACTELE NECESARE
licență, candidaţii vor depune un dosar mapă care

universitare de licenţă;
cu aceasta în original şi foaia matricolă; absolvenţii

în locul diplomei de bacalaureat, o adeverinţă tip din
promovat examenul de bacalaureat, menţionându-se media

anii de liceu, termenul de valabilitate şi faptul că nu

căsătorie, după caz, în copie xerox;
cabinetele medicale şcolare, dispensarele teritoriale,

familie;

student în anul universitar curent, eliberată de decanatul
sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau
urmeze un nou program de studiu;

beneficiat de şcolarizare subvenţionată de la buget;
scutirea de plată a taxei de înscriere la concursul de
deces ale părinţilor, în cazul celor orfani de ambii

cazul celor aflaţi în această situaţie; adeverinţă pentru
din alte instituţii de învăţământ, conform legii;

din care să rezulte că persoana în cauză este de etnie
constituită;

concursul de admitere.
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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 
licență este reprezentată de media de la bacalaureat (100%).

La medii generale de admitere egale, pentru departajarea candidaţilor la studiile universitare de 
licență se vor folosi două criterii, în ordinea: 
 nota la proba scrisă de „Limba şi literatura română” obţinută la examenul de bacalaureat; 
 nota la proba obligatorie a profilului obţinută la examenul de bacalaureat

Candidaţii declaraţi admişi în sesiunile iulie,
concurs s-a făcut pe baza adeverinţei tip, trebuie să
la o dată stabilită de facultate, conform contractului
înscriere la concurs. Dacă la termenele fixate prin
înscriere) nu se depun diplomele de bacalaureat
finanţate prin granturi obţinute prin concurs.
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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. 

La Facultatea de Horticultură, media generală de admitere la studiile universitare de 
ă este reprezentată de media de la bacalaureat (100%).

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

nota la proba scrisă de „Limba şi literatura română” obţinută la examenul de bacalaureat; 
nota la proba obligatorie a profilului obţinută la examenul de bacalaureat

iulie, respectiv septembrie a.c., la care înscrierea la
să depună diploma de bacalaureat în original până

contractului-angajament semnat o dată cu fişa (cererea) de
prin contractul-angajament (anexă la cererea de

în original, candidaţii respectivi pierd locurile



VINO ALĂTURI DE NOI !!!

FACULTATEA DE FACULTATEA DE 

TU POȚI SĂ FII SPECIALISTUL DE MÂINE ! 

Adresă : Universitatea din Craiova, 
Facultatea de Horticultură
13; Craiova, jud Dolj

Tel./Fax: +40 251 414541

E-mail

Web: http://www.ucv.ro

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

https://www.facebook.com/Facultatea.de.H
orticultura.Craiova

VINO ALĂTURI DE NOI !!!

FACULTATEA DE FACULTATEA DE HORTICULTURĂHORTICULTURĂ

I 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

mail: fh_secretariat@yahoo.ro

Web: http://www.ucv.ro

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

https://www.facebook.com/Facultatea.de.H
orticultura.Craiova


