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PREZENTAREA FACULTĂŢII DE HORTICULTURĂ 
 
Înfiinţată în anul 1962, Facultatea de Horticultură este una dintre cele mai vechi facultăţi ale 

Universităţii din Craiova, în tot acest timp asigurând pregătirea academică a specialiştilor cu înaltă 
calificare în domeniile: Horticultură, Ingineria Produselor Alimentare, Biologie, Ingineria Mediului 
și într-o serie de domenii conexe, precum protecţia plantelor, ştiinţele solului, conservarea biodiversității, 
managementul ecosistemelor antropice, în principal pentru sectoarele de producţie, cercetare, învăţământ, 
servicii, management şi consultanţă, expertiză, analize şi determinări de laborator, business, asigurări, 
finanțarea investițiilor rurale, administraţie, managementul integrat al producţiei horticole şi 
agroalimentare, dezvoltarea spaţiului rural, prin calitatea actului educaţional, prin dialogul cu societatea şi 
adaptarea la nevoile concrete ale acesteia, astfel încât să contribuie la dezvoltarea locală, regională, 
naţională şi europeană din punct de vedere social, economic şi cultural - prin toate cele trei niveluri de 
pregătire universitară: licenţă, master şi doctorat, în concordanță cu exigențele și normativele ARACIS, 
asigurând compatibilitatea cu cadrul național al calificărilor (RNCIS) și Sistemul European de Credite 
Transferabile (ECTS). 

În cadrul Facultății de Horticultură funcționează 5 programe de studii de licenţă şi 5 programe de 
master, în 4 domenii de studii, toate fiind acreditate ARACIS. Începând cu anul 2016 Școala doctorală a 
fost reorganizată la nivelul Universităţii din Craiova, astfel încât Facultatea de Horticultură asigură 
pregătirea doctoranzilor în domeniul de studii doctorale Ingineria Resurselor Vegetale și Animale.  

Numeroasele relații de colaborare și parteneriat la nivel național și internațional, pe care 
Facultatea de Horticultură le are în prezent, oferă studenților și masteranzilor posibilitatea de studiu și 
efectuarea de stagii de Practică în Universitățile partenere (Universitatea Bourgogne, Institut Universitaire 
de la Vigne et du Vin Jules Guyot din Dijon, Universitatea Montpellier Supragro – Franţa, Universita’ 
Degli Studi Della Tuscia – Italia, Technological Education Institution of Larissa – Grecia, Karadeniz 
Teknik Universitesi, Marmara Universitesi Istanbul – Turcia, Universidad de la Rioja, Universidad 
Castilla La Mancha – Spania, University of Plovdiv – Bulgaria ș.a.) prin intermediul burselor oferite de 
LLP/ERASMUS, Agenția Francofonă, Catedra UNESCO Culture et Tradition du Vin, programul HOPS – 
Marea Britanie  

Sediul Facultăţii de Horticultură este în clădirea centrală a Universităţii din Craiova, str. A. I. 
Cuza, nr. 13. 

 
1.1 Istoric 

 
1947. Apare Legea 138 pentru înfiinţarea şi organizarea Universităţii din Craiova şi a Eforiei ei, publicată 
în Monitorul Oficial al Regatului României (25 aprilie 1947). Universitatea din Craiova a funcţionat, 
iniţial, cu o singură facultate, cea de Agronomie, cu o singură specializare: Îmbunătăţiri funciare şi geniu 
rural. În baza articolului 6 al Legii nr. 138/1947, Ministerul Educaţiei Naţionale a numit, în luna 
noiembrie a aceluiaşi an, prin decizie, primul Consiliu profesoral provizoriu al Facultăţii de Agronomie, 
alcătuit din: 

• Prof. univ. Ilie Murgulescu - Rectorul Institutului Politehnic din Timişoara; 
• Prof. univ. Gherasim Constantinescu - Decanul Facultăţii de Agronomie din Timişoara; 
• Prof. univ. Gheorghe Bontea - de la Facultatea de Agronomie din Bucureşti; 
• Prof. univ. Constantin Cîlcineanu - de la Facultatea de Agronomie din Cluj; 
• Prof. univ. Pompiliu Nicolau - de la Institutul Politehnic din Timişoara (care a fost numit şi decan al 
Facultăţii de Agronomie din Craiova). 

1948-1962. În această perioadă, la Facultatea de Agricultură au funcţionat în cadrul catedrei de Fitotehnie 
- Horticultură, ca şi în alte catedre, cadre didactice cu specializări şi preocupări în domeniul horticulturii; 
1953. Se înfiinţează din iniţiativa prof. dr. doc. Alexandru Buia, Grădina Botanică de la Craiova care, în 
semn de omagiu, din momentul sărbătoririi a 50 de ani de la punerea pietrei de temelie, îi poartă numele; 
1955. S-a înfiinţat Centrul Experimental Tâmbureşti. Cercetările efectuate în cadrul acestuia s-au îndreptat 
în direcţia identificării suprafeţelor ocupate cu nisipuri şi a determinării proprietăţilor lor fizice, chimice şi 

http://www.ucv.ro/pdf/despre/istoric/monitorul_oficial_1947.pdf


 

 

biologice; a cercetării vegetaţiei naturale, a stabilirii condiţiilor agrometeorologice de pe terenurile 
nisipoase, a modului de comportare a diferitelor specii, a soiurilor de viţă de vie şi a câtorva specii de 
pomi fructiferi; 
1962. Se înregistrează o nouă etapă în viaţa Institutului Agronomic din Craiova. Prin hotărâre a 
Ministerului Învăţământului, Facultatea de Mecanizarea Agriculturii din Craiova se transferă la Institutul 
Politehnic din Timişoara și se înfiinţează, la Craiova, Facultatea de Horticultură. 
1962-1966. Institutul Agronomic din Craiova a funcţionat cu cele două facultăţi: de Agricultură şi de 
Horticultură. Facultatea de Horticultură a funcţionat în anul universitar 1962-1963 cu doi ani de studii, în 
anul I fiind selectaţi prin concursul de admitere 114 studenţi, iar, în anul II, 76 studenţi - transferaţi de la 
Facultatea de Agricultură din Craiova şi de la Facultatea de Horticultură a Institutului Agronomic 
"Nicolae Bălcescu" din Bucureşti. Planul iniţial de învăţământ a cuprins cursuri teoretice, lucrări practice 
de laborator şi de teren, seminarii şi practică de conducere în producţie, la care s-au adăugat, mai târziu, şi 
excursiile de studiu. Este de remarcat faptul că printre studenţii Facultăţii de Horticultură s-au numărat şi 
tineri originari din alte provincii istorice decât Oltenia, în special din Banat, Crişana şi Transilvania.  
1965. Prin decizia nr. 894 a Consiliului de Miniştri din 27 august, facultăţile de Matematică, Chimie, 
Filologie, Economie, Electrotehnică, Agronomie, Horticultură au fost unite sub aceeași administrare, 
cunoscută sub numele de Universitatea din Craiova. 
1965. Se înfiinţează Staţiunea Didactică Banu Mărăcine. 
1966. Au terminat cursurile facultăţii 66 de studenţi, care au constituit prima promoţie de absolvenţi ai 
acesteia. 
1986. Facultatea de Horticultură a fost reorganizată, prin fuziune cu Facultatea de Agronomie. 
1990. Cele două facultăţi, Horticultura şi Agronomia, redevin structuri academice separate. 
1962-2009. Oferta educaţională din cadrul Facultăţii de Horticultură s-a diversificat continuu, specializării 
Horticultură i s-au adăugat: în anul 1990 specializarea Biologie, în anul 1991 specializarea Tehnologia 
Prelucrării Produselor Agricole, în anul 1997 specializarea Ingineria şi Protecţia Mediului în 
Agricultură, iar în 2009 programul de studii Peisagistică. 
2011. În cadrul Universităţii din Craiova se înfiinţează Facultatea de Agricultură şi Horticultură prin 
fuziunea Facultăţii de Horticultură cu Facultatea de Agronomie. 
1 octombrie 2015 - Se reînfiinţează Facultatea de Horticultură, prin reorganizararea Facultăţii de 
Agricultură şi Horticultură, aprobată prin H.G. 575/2015. 

 
1.2 Misiunea şi obiectivele Facultăţii de Horticultură 

 
Misiunea Facultății de Horticultură se bazează pe creșterea calității actului didactic și a 

activităților de cercetare – dezvoltare - inovare, în vederea menținerii Facultății de Horticultură din 
Craiova ca pol de excelență la nivel național și internațional.  

Facultatea de Horticultură a Universităţii din Craiova are ca misiune generarea şi transferul de 
cunoştinţe către societate prin: 

- formarea de specialiști de înaltă calificare prin toate cele trei niveluri de pregătire universitară: 
licență, master și doctorat, în concordanță cu exigențele și normativele ARACIS, asigurând 
compatibilitatea cu cadrul național al calificărilor (RNCIS) și Sistemul European de Credite Transferabile;  

- cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic şi valorificarea rezultatelor 
cercetării.  

Facultatea de Horticultură a Universităţii din Craiova asigură pregătirea academică a specialiştilor 
de înaltă calificare în domeniile: Horticultură, Ingineria Produselor Alimentare, Biologie, Ingineria 
Mediului, prin calitatea actului educaţional, prin dialogul cu societatea şi adaptarea la nevoile concrete ale 
acesteia, astfel încât să contribuie la dezvoltarea locală, regională, naţională şi europeană din punct de 
vedere social, economic şi cultural. 

Facultatea de Horticultură a Universităţii din Craiova are ca obiective: 
• Evaluarea internă a programelor de studii, compatibilizarea acestora cu necesitățile pieței muncii, 
îmbunătățirea planurilor de învăţământ existente conform cerințelor ARACIS.  



 

 

• Evaluarea internă a calității programelor de studii în cadrul Comisiei de calitate/facultate, comisie 
completată cu cadre didactice cu experiență în evaluarea programelor de studii (evaluatori ARACIS).  
• Coordonarea evaluării activității didactice (criteriile CNATDCU) și utilizarea rezultatelor în procesul 
de promovare.  
• Asigurarea unui sistem de practică eficient. Încurajarea metodelor moderne de predare.  
• Promovarea programelor de studii și a învățământului horticol universitar craiovean.  
• Creşterea gradului de dezvoltare profesională şi personală a cadrelor didactice prin participarea la 
proiecte și cursuri de formare/instruire pentru perfecţionarea activităţii didactice şi dezvoltarea 
metodelor interactive de predare, învăţare şi evaluare.  
• Încurajarea mobilităților externe pentru profesori și studenți.  
• Dezvoltarea unor noi programe de master în funcţie de evoluţia pieţei forţei de muncă și cerințelor 
angajatorilor adaptate nu doar realităților prezentului ci și perspectivelor de dezvoltare la coeziune și 
mobilitate în Europa.  
• Consolidarea unei atitudini de responsabilitate, în cadrul Facultății de Horticultură cu privire la 
calitatea programelor de studii furnizate.  
 

1.3 Conducerea Facultăţii de Horticultură 
 
DECAN: Prof.univ.dr.habil. COSMULESCU Sina Niculina 
PRODECAN cu Programele de studii din facultate, Asigurarea calității, Baza materială și Probleme 
studențești: Prof.univ.dr. POPA Daniela Valentina 
PRODECAN cu Cercetarea și Relațiile Internaționale: Prof.univ.dr.habil. NOUR Violeta 
 
DIRECTORI DE DEPARTAMENTE: 
Departamentul HORTICULTURĂ ȘI ȘTIINȚA ALIMENTULUI 
Director: Conf.univ.dr.ing. DODOCIOIU Ana Maria 
Departamentul BIOLOGIE ŞI INGINERIA MEDIULUI 
Director: Lect. univ. dr. RĂDUȚOIU Daniel 
 
CONSILIUL FACULTĂȚII DE HORTICULTURĂ 
CADRE DIDACTICE: 
Prof. univ. dr.ing. Cosmulescu Sina Niculina 
Prof. univ. dr. ing. Giugea Nicolae 
Prof. univ. dr. ing. Popa Daniela 
Conf. univ. dr. ing. Băducă Cîmpeanu Constantin 
Conf. univ. dr. ing. Cichi Daniela Doloris 
Conf. univ. dr. Ciupeanu Călugăru Daniela 
Conf. univ. dr. ing. Costea Dorin Constantin 
Conf. univ. dr. ing. Dodocioiu Ana Maria 
Lect. univ. dr. Răduțoiu Daniel 
Lect. univ. dr. Țucă Ovidiu 
STUDENȚI: 
Mazilu Mihaela Nicoleta 
Munteanu Adelina Larisa 
Stroescu Andrei Constantin 
Piscupescu Roxana Alexandra 
  
REPREZENTANȚII FACULTĂȚII ÎN SENATUL UNIVERSITĂȚII 
Conf. univ. dr. ing. BĂDUCĂ CÎMPEANU Constantin 
Prof. univ. dr. ing. COSMULESCU Sina 
Prof. univ. dr. ing. GIUGEA Nicolae 



 

 

Conf. univ. dr. CIUPEANU CĂLUGĂRU Daniela 
Student ȚĂRINEANU Andrei 
  
Secretariat: 
CONSTANTIN Carmen Mariana ȘERBAN 
Gabriela Ileana 
ZAMFIR Gina Firuţa 
Contact: 
Adresă: Universitatea din Craiova, Facultatea de Horticultură Str. A. I. Cuza nr.13, Craiova, România, 
Dolj, RO-200585 
Telefon/Fax: +40 251 414541 
Secretar șef: Carmen CONSTANTIN 
Email: fh_secretariat@yahoo.ro 

 
1.4 Structura Facultăţii de Horticultură 

 
Departamentul de Horticultură şi Ştiinţa Alimentului  
Director: Conf.univ.dr.ing. DODOCIOIU Ana Maria 
CADRE DIDACTICE: 
Prof.dr.ing. ACHIM Gheorghe 
Prof.dr.ing. BOTU Mihai 
Prof.dr.ing. COSMULESCU Sina Niculina 
Prof.dr.ing. GIUGEA Nicolae 
Prof.dr.ing. IACOBESCU Fănel 
Prof.dr.ing. MITREA Ion 
Prof.dr.ing. NOUR Violeta 
Prof.dr.SCOREI Romulus 
Conf.dr.ing. BĂDUCĂ CÎMPEANU Constantin 
Conf.dr.ing.CICHI Daniela 
Conf.dr.ing. COSTEA Dorin Constantin 
Conf.dr.ing. DINU Maria 
Conf.dr.ing. DODOCIOIU Ana-Maria 
Conf.dr.ing. IONICĂ Mira Elena 
Conf.dr.ing. MĂRĂCINEANU Liviu Cristian 
Conf.dr.ing. MUNTEAN Camelia 
Conf.dr.ing. NICU Carmen 
Conf.dr.ing. ROŞCA Adrian 
Conf.dr.ROŞCA Doina 
Conf.dr.ing. TUŢULESCU Felicia 
Șeflucr.dr.ing.. CĂPRUCIU Ramona 
Șef lucr.dr.ing. CIMPOIAŞU Rodica 
Șef lucr.dr. COJOCARU Ileana 
Șef lucr.dr.ing. LASCU Nicolae 
Șef lucr.dr.ing. MANDĂ Manuela 
Șef lucr.dr.ing. POENARU Maria-Magdalena 
Șef lucr.dr.ing. STOICA Felicia 
Șef lucr.dr.ing. GRUIA Marius 
 
Departamentul de Biologie şi Ingineria Mediului 
Director: Lect. univ. dr. RĂDUŢOIU DANIEL 
CADRE DIDACTICE: 

mailto:fh_secretariat@yahoo.ro


 

 

Prof.dr.ing. GAVRILESCU Elena 
Prof.dr.ing. MITREA Rodi 
Prof.dr.ing. POPA Daniela 
Conf.dr. CIMPOIAŞU Vily 
Conf.dr. CIUPEANU CĂLUGĂRU Daniela 
Lect.dr. BĂBĂLEAN Anda 
Lect.dr. BĂLESCU Carmen 
Lect.dr. BUŞE-DRAGOMIR Luminita 
Șef lucr.dr.ing. BUZATU Gilda 
Lect.dr. NICOLAE Ion 
Lect.dr. OLARU Luminita 
Lect.dr. OLIMID Daniel 
Lect.dr. OLIMID Diana 
Lect.dr. PĂUNESCU Constantin 
Lect.dr. RĂDUŢOIU Daniel 
Lect.dr. SIMEANU Cătălin-George 
Șef lucr.dr.ing. STAN Cătălin 
Lect.dr. ŞTEFĂNESCU Dragoş 
Șef lucr.dr.ing. ŢUCĂ Ovidiu 
Lect.dr. VLĂDULESCU Carmen 
Asist.dr.ing. POPESCU Simona 
 

2. OFERTA EDUCAŢIONALĂ A FACULTĂŢII DE HORTICULTURĂ 
 
Facultatea de Horticultură promovează învăţământul centrat pe student, pe programe curriculare 

bazate pe cunoaştere și parteneriatul cadru didactic-student, pregătind studenţi şi oferind diplome în 
domeniul ştiinţelor inginereşti, pentru următoarele domenii de licenţă şi master - acreditate ARACIS: 
 
Ciclul I: Licenţă - cursuri de zi 
 _________________________________________________________________________________  

Domeniul Programe de studii Ani Credite 
Horticultură Horticultură 4 240 

Peisagistică 4 240 
Ingineria Produselor 
Alimentare 

Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole 4 240 

Ingineria Mediului Ingineria şi Protecţia Mediului în Agricultură 4 240 
Biologie Biologie 3 180 
Ciclul II: Master - cursuri de zi 

Domeniul Programe de studii Ani Credite 
Horticultură Expertizare Viti-vinicolă 2 120 

Management şi Consultanţă în Horticultură şi 
Dezvoltare Rurală 

2 120 

Ingineria Produselor 
Alimentare 

Siguranţă Alimentară şi Protecţia 
Consumatorului 

2 120 

Ingineria Mediului Managementul Ecologic al Resurselor Naturale 2 120 
Biologie Biodiversitate și Conservarea Ecosistemelor 2 120 

 
Ciclul III: Doctorat – Școala Doctorală Ingineria Resurselor Vegetale și Animale  
 



 

 

Informaţii despre planurile de învăţământ ale acestor programe de studii se găsesc pe pagina web 
a facultății și la adresa http://cis01.central.ucv.ro/evstud/. 

 
2.1. Domeniul Horticultură 

 
Domeniul Horticultură este principalul domeniu de studii din Facultatea de Horticultură, fiind 

organizate două programe de studii de licenţă - Horticultură și Peisagistică - și două programe de master - 
Expertizare Viti-vinicolă și Management şi Consultanţă în Horticultură şi Dezvoltare Rurală. 

 
2.1.1.1 Horticultură 
Programul de studii de licență Horticultură pregătește specialiști care vor avea cunoștințe și 

competențe privind : 
 Elaborarea și utilizarea tehnologiilor de producție horticolă durabilă;  
 Dezvoltarea unei filiere de producție horticolă durabilă (în floricultură, legumicultură, 

pomicultură, viticultură, vinificație);  
 Producerea și valorificarea semințelor și materialului săditor horticol (pomicol,viticol, 

legumicol, dendro-floricol ș.a.m.d.);  
 Asigurarea serviciilor de consultanță și extensie în horticultură;  
 Diagnosticarea și rezolvarea problemelor legate de organizarea și managementul fermelor 

horticole;  
 Utilizarea de tehnici și metode specifice pentru degustarea produselor horticole și 

aprecierea calității acestora. 
Prin programul Horticultură se formează specialişti cu pregătire superioară care deprind 

competenţe specifice, riguros definite conform programului pe care îl parcurg în pregătirea profesională, 
în concordanţă cu Cadrul Naţional al Calificărilor implementat conform Ord. MECTS nr. 5703/2011, 
absolvenții având următoarele Perspective profesionale, conform Codului Ocupațiilor din România: 
Inginer horticultor; Manager întreprindere horticolă; Inginer proiectant în horticultură; Expert oenolog; 
Consilier de specialitate pentru agențiile de plăți; Consultant de specialitate; Expert de specialitate poliția 
vamală fitosanitară; Șef depozit produse horticole; Inginer de cercetare în horticultură; Inginer de 
cercetare în protecția plantelor și protecția mediului; Șef stație valorificare produse horticole; Profesor de 
specialitate în învățământul preuniversitar(în condițiile legii); Biotehnolog; Inspector de specialitate 
inginer horticol. 

 
2.1.1.2 Peisagistică 

  Programul de studii de licență Peisagistică pregătește specialiști într-un domeniu de actualitate, 
datorită perspectivelor profesionale deosebite pe care le oferă. Absolvenții (ingineri peisagişti) vor avea 
cunoştinţe şi competenţe privind: 

 Proiectarea, amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi; 
 Proiectarea asistată de calculator a propunerilor de amenajare; 
 Restaurarea parcurilor şi grădinilor; 
 Producerea materialului săditor dendrofloricol; 
 Compoziţii florale; 
 Consultanţă de specialitate în domeniul peisajer; 
 Asigurarea managementului şi a marketingului unei afaceri în domeniul arhitecturii 
peisajere. 

Absolvenții pot beneficia de următoarele perspective profesionale, conform Codului Ocupațiilor 
din România: Inginer proiectant peisagist; Manager de întreprindere pentru amenajarea spațiilor verzi; 
Designer pentru amenajarea spaţiilor verzi; Consilier pentru organizarea şi sistematizarea peisajului; 
Inginer de cercetare în protecţia plantelor si protecţia mediului; Profesor de specialitate în învăţământul 
preuniversitar (în condiţiile legii); Consilier inginer horticol; Expert/inspector vamal; Inginer producţie; 
Inginer de cercetare în horticultură Inginer ecolog. 

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


 

 

 
2.1.2.1 Expertizare Viti-vinicolă 
Programul de Studii de Master Expertizare Viti-Vinicolă are ca obiectiv formarea de specialişti 

pentru sectorul public si privat din domeniile viticulturii, oenologiei și oenoturismului. Formarea 
pluridisciplinară permite obţinerea unui bagaj de cunoştinţe de un înalt nivel ştiinţific şi tehnic, ce asigură 
absolvenților posibilitatea să performeze concepte transfrontaliere şi să elaboreze proiecte complexe. 
Disciplinele de studiu din planurile de învăţământ asigură compatibilitatea cu cadrul național și 
internațional de calificări. Prin aprofundarea cunoștințelor în cadrul programului de masterat, absolvenții 
dobândesc abilități și competențe privind: 

 Elaborarea și aplicarea tehnologiilor viti-vinicole durabile, în vederea asigurării 
echilibrului ecologic între ecosistem şi activităţile specifice viticulturii și vinificației; 
 Utilizarea de tehnici şi metode moderne pentru aprecierea calității produselor viti-
vinicole; 
 Aplicarea principiilor şi sistemelor de management al calităţii în filiera viti-vinicolă și 
oenoturism; 
 Aplicarea cunoștințelor dobândite pentru controlul falsificării produselor viti-vinicole; 
 Asigurarea serviciilor de consultanţă în filiera viti-vinicolă și oenoturism ; 
 Desfasurarea de activitati de cercetare în domeniul viti-vinicol; 
 Aplicarea principiilor, normelor și valorilor codului de etică profesională în domeniul 
viti-vinicol și oenoturism; 
 Aplicarea tehnicilor de inter-relaţionare în cadrul unei echipe; asumarea unor atribuţii 
specifice în desfăşurarea activităţii de control al proceselor şi produselor din domeniul viti-vinicol 
și oenoturism. 

Perspective profesionale oferite absolvenților, conform Codului ocupațiilor din România: Expert inginer 
horticol; Inspector de specialitate inginer horticol; Asistent de cercetare în controlul calităţii produselor 
alimentare; Expert conformitate; Inginer de cercetare în controlul calităţii produselor alimentare; 
Cercetător în controlul calităţii produselor alimentare; Director cramă; Organizator protocol; Organizator 
târguri şi expoziţii; Manager, domeniul agro-alimentar; Manager achiziții, domeniul agroalimentar; 
Manager relaţii cu furnizorii, domeniul agro-alimentar; Manager aprovizionare, domeniul agro-alimentar; 
Director vânzări, domeniul agroalimentar; Sef formaţie cercetare-dezvoltare, domeniul agro-alimentar; 
Șef expoziţii şi târguri; Șef unitate elementară de lucru; Conducător de întreprindere mică - patron (girant) 
în turism; Conducător de pensiune turistică (rurală, agroturistică, montană); Consilier inginer horticol; 
Profesor în învăţământul liceal, postliceal. 

 
2.1.2.2 Management şi Consultanţă în Horticultură şi Dezvoltare Rurală 

Programul de studii de Master Management şi Consultanţă în Horticultură şi Dezvoltare Rurală 
(MCHDR) pregătește specialiști care vor avea cunoștinţe şi competenţe privind: 

 Elaborarea şi utilizarea tehnologiilor de producţie horticolă durabilă; 
 Dezvoltarea unei filiere de producţie horticolă (în floricultură, legumicultură, 
pomicultură, viticultură, vinificaţie); 
 Producerea şi valorificarea seminţelor şi a materialului săditor horticol (pomicol, viticol, 
legumicol, dendro-floricol etc.; 
 Asigurarea serviciilor de consultanţă, evaluare şi expertizare în horticultură; 
 Managementul exploataţiilor (pomicultură, viticultură, legumicultură, floricultură); 
 Producerea seminţelor şi a materialului săditor horticol; 
 Managementul protecţiei plantelor; 
 Managementul proiectelor. 
Absolvenţii acestui program de master vor beneficia de următoarele perspective ocupaţionale: 

Inginer horticultor; Manager întreprindere horticolă; Inginer proiectant în horticultură; Expert oenolog; 
Consilier de specialitate pentru agenţiile de plăţi; Consultant de specialitate; Expert de specialitate poliţia 
vamală fitosanitară; Şef depozit produse horticole; Inginer de cercetare în horticultură; Inginer de 



 

 

cercetare în protecţia plantelor şi protecţia mediului; Şef staţie valorificare produse horticole; Profesor de 
specialitate în învăţământul preuniversitar (în condiţiile legii); Biotehnolog; Inspector de specialitate 
inginer horticol. 
 

2.2 Domeniul Ingineria Produselor Alimentare 
 

Programele de studii, de licenţă și master, din domeniul Ingineria Produselor Alimentare asigură 
pregătirea temeinică a viitorilor specialiști, prin intermediul unui corp profesoral recunoscut prin 
probitatea sa profesională la nivel național și internațional, cu ajutorul unei baze materiale 
corespunzătoare și pe baza a numeroase parteneriate cu mediul socio-economic, în vederea instruirii practice 
şi inserţiei profesionale a absolvenţilor. În acest domeniu, Facultatea de Horticultură organizează 
programul de studii de licenţă Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole și programul de master 
Siguranţă Alimentară şi Protecţia Consumatorului. 

 
2.2.1 Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole 
Programul de studii TPPA din cadrul Facultăţii de Horticultură formează ingineri pentru industria 

alimentară, care prin pregătirea teoretică, abilităţile practice și manageriale au capacitatea să conducă 
procesele tehnologice de producţie, din care să rezulte alimente sănătoase, cu însuşiri compoziţionale, 
senzoriale şi nutritive valoroase. 

Programul de studii Tehnologia prelucrării produselor agricole pregătește specialiști care vor 
avea cunoștințe și competențe privind : 

 Identificarea, descrierea şi utilizarea adecvată a noțiunilor specifice științei alimentului şi 
siguranței alimentare;  
 Conducerea proceselor generale de inginerie, exploatarea instalațiilor şi echipamentelor 
de industrie alimentară;  
 Supravegherea, conducerea, analiza şi proiectarea tehnologiilor alimentare de la materii 
prime până la produs finit;  
 Planificarea, organizarea şi coordonarea activităților de marketing agroalimentar;  
 Proiectarea de produse alimentare noi, implementarea şi managementul de proiecte;  
 Managementul calității pe lanțul agroalimentar. 

Absolvenții programului de studii Tehnologia prelucrării produselor agricole beneficiază de următoarele 
perspective profesionale conform Codului Ocupațiilor din România: Inginer specialist în industria 
alimentară (industria vinului, cărnii, berii, laptelui, uleiului, zahărului, panificație ş.a.); Consultant de 
specialitate; Expert de specialitate poliția vamală; Inspector la Oficiul de Protecție a consumatorului; 
Inginer de cercetare în diferitele ramuri ale industriei alimentare; Profesor de specialitate în învățământul 
preuniversitar; Biotehnolog; Inspector de specialitate în organe şi organisme de control ale statului. 
 

2.2.2 Siguranţă Alimentară şi Protecţia Consumatorului  
Programul de master Siguranţă Alimentară şi Protecţia Consumatorului asigură pregătirea 

absolvenţilor unui program de studii de licenţă, din domeniul Ingineria Produselor Alimentare sau din alte 
domenii apropiate, continuarea pregătirii universitare la un nivel superior, care le permite aprofundarea 
cunoştiinţelor profesionale, dobândirea de noi competenţe şi abilităţi.  

Programul de Studii de Master Siguranţă Alimentară şi Protecţia Consumatorului (acreditat 
A.R.A.C.I.S) pregătește specialiști care vor avea cunoștinţe și competenţe privind: 

 Realizarea controlului şi expertizei produselor alimentare, inclusiv în domeniul protecţiei 
consumatorilor. 
 Demonstrarea capacităţii de implementare a sistemului calităţii totale şi a expertizei în 
domeniul alimentar. 
 Realizarea auditului intern şi extern în domeniul calităţii şi siguranţei alimentare. 
 Aplicarea principiilor şi sistemelor de management ale calităţii în filiera agroalimentară. 
 Aplicarea cunoştinţelor dobândite pentru controlul falsificării produselor alimentare. 



 

 

 Desfăşurarea de activităţi de cercetare în domeniul calitaţii şi siguranţei alimentare. 
Oportunităţi de carieră oferite absolvenților, conform Clasificării Ocupaţiilor din România: 

Manager, domeniul Agro-Alimentar; Manager achizitii, domeniul Agro-Alimentar; Manager relaţii cu 
furnizorii, domeniul Agro-Alimentar; Manager aprovizionare, domeniul Agro-Alimentar; Director 
vânzări, domeniul Agro-Alimentar; Sef formaţie cercetare-dezvoltare, domeniul Agro-Alimentar; Director 
de departament alimentaţie; Director de departament catering; Expert inginer industria alimentară; 
Inspector de specialitate inginer industria alimentară; Referent de specialitate inginer industria alimentară; 
Cercetător în controlul calităţii produselor agroalimentare; Inginer de cercetare în controlul calităţii 
produselor agroalimentare; Asistent de cercetare în controlul calităţii produselor agroalimentare; Expert 
centre de perfecţionare, domeniul Agro-Alimentar; Profesor în invăţământul preuniversitar /universitar in 
condiţiile legii. 

 
2.3 Domeniul Ingineria Mediului 

 
Acest domeniu reprezintă alegerea perfectă pentru cei care doresc să transforme grija pentru 

mediul înconjurător, pentru dezvoltarea durabilă şi pentru generaţiile viitoare în profesie. Oferta 
educaţională a Facultăţii de Horticultură în domeniul Ingineria Mediului cuprinde un program de licenţă 
- Ingineria şi Protecţia Mediului în Agricultură și un program de master - Managementul Ecologic al 
Resurselor Naturale. 

 
2.3.1 Ingineria şi Protecţia Mediului în Agricultură 
Programul de studii Ingineria și Protecţia Mediului în Agricultură pregătește specialiști care 

vor avea cunoștinţe și competenţe privind: 
 Explicarea mecanismelor, proceselor și efectelor de origine antropică sau naturală care 
determină și influenţează poluarea mediului;  
 Gestionarea și soluţionarea problemelor specifice de mediu pentru dezvoltarea durabila;  
 Caracterizarea și interpretarea stării factorilor de mediu prin analiza parametrilor fizico-
chimici și biotici caracteristici;  
 Evaluarea efectelor degradării factorilor de mediu;  
 Folosirea TIC în probleme de ingineria mediului;  
 Introducerea celor mai bune tehnologii în implementarea strategiilor și planurilor de 
mediu in conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Perspectivele profesionale, conform Codului ocupaţiilor din România, pentru absolvenţi sunt: 
Responsabil de mediu; Inginer de mediu; Analist de mediu; Asistent de cercetare în ecologie şi protecţia 
mediului; Auditor de mediu; Consilier ecolog; Inginer de cercetare în ingineria sanitară şi protecţia 
mediului; Inginer ecolog; Inspector de specialitate ecolog; Inspector pentru conformare ecologică; 
Inspector protecţia mediului; Monitor mediul înconjurător; Specialist documentaţie studii; Specialist în 
managementul deșeurilor. 

Absolvenţii pot aprofunda şi dezvolta cunoștinţele de specialitate în cadrul programului de 
master Managementul Ecologic al Resurselor Naturale putându-și exercita profesia în toate agenţiile, 
organismele şi instituţiile statului care au atribuţii în implementarea legislaţiei privind protecţia mediului. 

 
2.3.2 Managementul Ecologic al Resurselor Naturale 

Programul de studii Managementul Ecologic al Resurselor Naturale (MERN), organizat de 
Departamentul Biologie și Ingineria Mediului, prin conținut și specificitate se adresează: absolvenților de 
studii universitare de licență, interesați de cunoașterea și aprofundarea problemelor complexe ale 
managementului resurselor naturale; specialiștilor din întreprinderi care doresc o dezvoltare durabilă a 
acestora; specialiștilor din structurile de supraveghere a mediului și decidenților din întreprinderi și 
instituții; specialiștilor din diferite domenii de activitate, care doresc să abordeze ulterior un doctorat în 
domeniul managementului resurselor naturale; membrilor ONG-urilor cu activitate în domeniul mediului 
și dezvoltării durabile. 



 

 

Programul asigură obținerea Calificării de MS în Ingineria Mediului, cu dobândirea următoarelor 
competenţe profesionale: 

 Aprofundarea cunoaşterii criteriilor și metodelor de evaluare și utilizare durabilă a 
resurselor naturale ale agroecosistemelor (sol, apă, floră, faună), în vederea gestionării lor 
ecologice;  
 Cunoaşterea metodologiei de soluţionare a unor probleme de mediu privind 
managementul ecologic al resurselor naturale, pentru fundamentarea unei judecăţi corecte și 
formularea unor decizii constructive de management ecologic;  
 Aprofundarea cunoașterii politicilor și strategiilor de mediu pe termen lung, prin aplicarea 
unui management ecologic, în vederea conservării biodiversităţii şi exploatării durabile a resurselor 
naturale;  
 Cunoașterea principiilor de elaborare și implementare a proiectelor de mediu vizând 
planurile de management ecologic, integrate în practica managementului la nivelul implicării 
comunităţii. 

Oportunităţile de Carieră, conform Clasificării Ocupaţiilor din România (C.O.R.) oferite 
absolvenţilor sunt: Inginer de mediu la agenţiile de protectie a mediului, la Garda de mediu, primării, 
societăţi comerciale, Direcții agricole, APIA; Membru în echipe de întocmire a bilanţurilor și studiilor de 
impact, în echipe de studii hidrologice, pedologice, geologice, geomorfologice, de evaluare a resurselor. 

 
2.4 Domeniul Biologie 

 
Oferta educaţională în domeniu cuprinde programul de studii de licenţă Biologie, și programul de 

master Biodiversitatea și Conservarea Ecosistemelor. 
 
2.4.1 Biologie 
Programul de studii de licență Biologie pregătește specialiști care vor avea cunoștințe și 

competențe privind : 
 Operarea cu noţiuni concepte, legităţi şi principii specifice domeniului;  
 Investigarea bazei moleculare şi celulare de organizare şi funcţionare a materiei vii;  
 Caracterizarea şi clasificarea organismelor vii;  
 Explorarea sistemelor biologice;  
 Utilizarea de modele şi algoritmi pentru cunoaşterea lumii vii;  
 Integrarea inter /transdisciplinara a cunoştintelor specifice domeniului. 

Calificările dobândite de absolvenţii acestui program de studii, conform Codului Ocupațiilor din 
România sunt: Asistent de cercetare în bacteriologie, microbiologie, biochimie, farmacologie; Asistent de 
cercetare în biologie, chimie; Asistent de cercetare în biotehnologie pentru agricultura; Asistent de 
cercetare în ingineria genetica; Bacteriolog; Biolog; Botanist; Custode pentru arii protejate; Ecolog; 
Expert biolog; Inspector de specialitate biolog; Inspector de specialitate botanist; Inspector de specialitate 
zoolog; Microbiolog; Muzeograf; Profesor în învățământul gimnazial; Referent de specialitate bacteriolog; 
Referent de specialitate biolog; Referent de specialitate botanist; Referent de specialitate ecolog.  

Principalele oportunităţi de angajare pentru absolvenţii de Biologie sunt: Instituţii de învăţământ 
universitar sau preuniversitar (primar, gimnazial, liceal) de stat sau private; Centre de cercetare din cadrul 
instituţiilor de învăţământ superior de stat şi private; Institute şi laboratoare de stat sau private dedicate 
cercetării biologice fundamentale sau aplicative; Laboratoare de analize medicale; Instituţii abilitate în 
evaluarea şi monitorizarea factorilor de mediu; Organisme şi instituţii implicate în conservarea 
biodiversităţii; Laboratoare de testare a calităţii biologice în industria alimentară. 
 

2.4.1 Biodiversitatea și Conservarea Ecosistemelor 
Acest program de master asigură absolvenţilor obținerea titlului de MS în Biodiversitate şi 

conservarea ecosistemelor, domeniul principal de studiu specific calificării Biologie, cu dobândirea 
următoarelor competenţe profesionale: 



 

 

 Cunoaşterea complexităţii ecosistemelor şi interrelaţiilor dintre organisme; 
 Cunoaşterea metodologiei soluţionării unor probleme de mediu; 
 Aprofundarea cunoştinţelor de bază necesare profesiilor de biolog, cadru didactic, 
cercetător, inginer; 
 Elaborarea politicilor şi strategiilor de mediu pe termen lung în vederea conservării 
biodiversităţii şi exploatării durabile a resurselor naturale, precum şi pentru implementarea practică 
a acestora; 
 Elaborarea şi implementarea proiectelor de mediu vizând îmbunătăţirea calităţii mediului 
şi, implicit, a calităţii vieţii umane. 
 Capacitatea de a stabili relaţii între cunoştinţele noi şi cele tradiţionale în vederea sesizării 
direcţiilor noi de adâncire a cunoaşterii şi de dezvoltare a profesiei. 

Absolvenții programului pot beneficia de următoarele oportunităţi de angajare: Instituții de învățământ 
Universitar sau Preuniversitar (primar, gimnazial, liceal) de stat sau private; Centre de cercetare din cadrul 
instituţiilor de învăţământ superior de stat şi private; Institute şi laboratoare de stat sau private dedicate 
cercetării biologice fundamentale sau aplicative; Laboratoare din cadrul muzeelor; Continuarea studiilor 
prin doctorat. 

Oportunităţile de carieră pentru absolvenţii programului de master BCE, conform Clasificării 
Ocupaţiilor din România (C.O.R) sunt: Biolog; Zoolog; Botanist; Cercetător în biologie; Asistent de 
cercetare în biologie; Expert biolog; Inspector de specialitate biologie; Referent de specialitate biolog; 
Consilier botanist; Expert botanist; Referent de specialitate botanist; Cercetător în botanică; Asistent de 
cercetare în botanică; Asistent de cercetare în domeniul zoologic; Cercetător în domeniul zoologic; 
Consilier zoolog; Expert zoolog; Inspector de specialitate zoolog; Referent de specialitate zoolog; 
Cercetător în domeniul ecologie şi protecţia mediului; Asistent de cercetare în ecologie şi protecţia 
mediului; Cercetător în inginerie genetică; Asistent de cercetare în inginerie genetică. 
Calendarul anului universitar  
 Anul universitar se desfășoară după o structură cu două semestre a câte 14 săptămâni fiecare, 
două sesiuni de examene, una de iarnă și una de vară, de câte 3 săptămâni fiecare și o sesiune de restanțe 
în toamnă.  

Structura generală a anului universitar 2016-2017 se găseşte postată pe site-ul facultății la adresa 
http://horticultura.ucv.ro/horticultura/licență și http://horticultura.ucv.ro/horticultura/master. 
 

3. ÎNSCRIEREA ȘI ÎNMATRICULAREA STUDENTULUI 
 
Calitatea de student se câștigă pe baza concursului de admitere – concurs de dosar. Acte 

necesare pentru înscrierea la concursul de admitere: Diploma de bacalaureat şi foaie matricolă în original 
sau adeverinţă de absolvire pentru promoţia anului în curs; Certificat de naştere şi căsătorie (după caz) – 
copie xerox; Copie xerox act de identitate; Adeverinţă medicală de la medicul de familie; 2 (două) 
fotografii – tip buletin; un dosar mapă; 30 coli xerox; Chitanţă pentru taxa de înscriere şi fişă de înscriere 
(de la Comisia de admitere); 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.  

Înmatricularea studentului la buget/taxă, studii universitare de licenţă/master/ doctorat, se face 
numai după încheierea contractului de şcolarizare cu Rectorul universităţii, ca împuternicit al statului. În 
contractul de şcolarizare sunt precizate drepturile şi obligaţiile părţilor, conform normelor în vigoare. Un 
candidat declarat admis la concursul de admitere poate fi înmatriculat în an superior, conform creditelor 
acumulate, într-o perioadă anterioară de şcolarizare, conform Regulamentului privind Activitatea 
Profesională a Studenților. Candidații declarați admiși, la buget sau taxă, trebuie să-și confirme locul 
ocupat prin concurs. Confirmarea se face prin plata taxei de înmatriculare și prin aducerea Diplomei de 
bacalaureat în original (unde este cazul). Pot dobândi calitatea de student al facultății și studenții 
transferați în condițiile legii de la alte universități acreditate, în funcție de situație, aceștia trebuind să 

http://horticultura.ucv.ro/horticultura/master


 

 

susțină un număr de examene de diferență pentru disciplinele care există în planul de învățământ al 
specializării și nu au fost echivalate prin sistemul de credite transferabile. 

Informaţii detaliate despre examenul de admitere se găsesc pe pagina web a facultăţii de 
Horticultură la adresa http://horticultura.ucv.ro/horticultura/admitere. 

Pe durata studiilor, studentul, în calitate de membru al comunităţii academice are drepturi şi 
obligaţii care sunt cuprinse în prevederile Legii Educaţiei Naţionale, ale Cartei Universităţii şi Codului 
Drepturilor şi Obligaţiilor Studentului din Universitatea din Craiova. 

Taxe  
Nivelul taxelor se propune de facultate şi se aprobă de Senatul Universităţii din  Craiova. Pentru 

anul universitar 2016-2017 taxa de școlarizare pentru programele de licență și master este de 2500 lei. 
 

4. INFORMAȚII PRIVIND PROMOVAREA ANILOR DE STUDII  
 
Condițiile de promovare a unui an universitar respectă Regulamentului Privind Activitatea 

Profesională a Studenților aprobat în ședința de Senat din octombrie 2016.  
Pentru înmatricularea în anul următor de studiu, fiecare student trebuie să acumuleze un minim 

30 de credite din cele alocate anului în care este înmatriculat. Disciplinele nepromovate din anul 
universitar precedent se susţin în regim cu taxă. Taxa se stabileşte de către Consiliul de Administraţie, la 
propunerea facultăţii. Examenele restante pot fi susţinute numai la datele când examenele la 
disciplina/disciplinele restantă/e sunt programate de către facultate. Facultăţile pot decide organizarea unei 
sesiuni suplimentare, cu cel puţin 10 zile înainte de examenul de licenţă/disertaţie, pentru anii terminali şi 
în ultima decadă a lunii septembrie, pentru ceilalţi ani. Numărul de examene din sesiunile ordinare nu va fi 
mai mare de 5. Studentul trebuie să aibă acumulat numărul total de credite aferent programului de studii în 
momentul susţinerii examenului de licenţă. Studenții care nu obțin numărul minim de credite necesar 
promovării (30) sunt reînmatriculați în același an și trebuie să se conformeze planului de învățământ al 
promoției respective. De asemenea, dacă studentul respectiv a fost înmatriculat pe locuri bugetate, el va fi 
obligat să suporte în regim cu taxă școlarizarea anului sau anilor suplimentari celor trei/patru ani bugetați.  

La începutul fiecărui an universitar, Consiliul facultăţii va face evaluarea locurilor finanţate de la 
bugetul de stat, rămase disponibile; locurile pot fi ocupate de studenţii înscrişi cu taxă, în ordinea 
descrescătoare a punctelor credit (notă x credite) acumulate de la începutul studiilor, în limita numărului 
de locuri vacante/an de studiu.  

Creditele obținute de studenți în cadrul mobilităților pe programe internaționale pot fi echivalate 
conform legii, în raport de compatibilitatea planurilor de învățământ ale instituțiilor implicate, pe baza 
protocoalelor semnate de ambele instituții. 

 
Îndrumătorii (tutorii) de an  
Fiecare an de studiu are un îndrumător (tutore) pe întreaga perioadă a studiilor promoției 

programului respectiv. Îndrumătorul de an este propus de către departament și este validat de Biroul 
Consiliului Facultății. Atribuțiile îndrumătorului de an sunt:  

• menține legătura între studenți și conducerea facultății;  
• asigură inițierea studenților din anul I în aspecte privind structura facultății, legislație și 

regulamente universitare, drepturi și obligații ale studenților;  
• identifică și aplică metode de soluționare a problemelor didactice sau sociale ale studenților și se 

implică, alături de Decanat, în rezolvarea lor;   
• aduce la cunoștința studenților noile reglementări apărute la nivel de facultate și universitate;  

• verifică semestrial situația școlară, stabilește disciplinele la care promovabilitatea este mică și 
anunță în acest sens conducerea facultății;  

• stabilește care sunt studenții cu reale probleme sociale și îi ajută în obținerea de burse, cazări sau 
alte drepturi, în baza documentelor justificative și a legislației în vigoare. 

 
5. BAZA MATERIALĂ A FACULTĂŢII DE HORTICULTURĂ 

http://horticultura.ucv.ro/horticultura/admitere


 

 

 
Pentru susţinerea activităţilor didactice şi de cercetare, Facultatea de Horticultură dispune de o 

bază materială adecvată, de spaţii de învăţământ – laboratoare, săli de curs, câmpuri didactice (la Stațiunea 
Banu Mărăcine, SCDP Vâlcea și în Grădina Botanică din Craiova) - care corespund normelor ARACIS în 
vigoare. Alte componente ale bazei materiale disponibile pentru activitatea didactică și ştiinţifică a cadrelor 
didactice şi studenţilor Facultăţii de Horticultură sunt: 
- Centrul de cercetare în domeniul biotehnologiilor şi bioingineriei (CCDBB), cu suprafaţa de 928,65 m2 
în cadrul Infrastructurii de cercetare în ştiinţe aplicate - INCESA, 
- Grădina Botanică Alexandru Buia din Craiova, cu suprafaţa de 17 ha, 
- Staţiunea Didactică Banu Mărăcine, 
- Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare pentru Pomicultură Vâlcea, cu suprafaţa de 142 ha. 
 

6. SERVICII SOCIALE 
 
Facultatea de Horticultură oferă studenţilor o serie de facilităţi de ordin social, menite să le 

asigure confortul social şi condiţii cât mai bune pentru învăţare, odihnă, relaxare, protecţie socială, prin 
servicii ce vizează: 

 cazarea în cămine (conform Regulamentului privind organizarea și funcționarea 
căminelor și cantinelor studențești  

 asistenţa medicală, taberele studențești (conform Metodologiei privind organizarea și 
desfășurarea Programului Național Tabere Studențești 2016;  

 bursele studenţeşti (conform Regulamentului burse actualizat; 
 acordarea de premii (conform Metodologiei privind acordarea unor recompense cadrelor 

didactice și studenților cu rezultate deosebite în cadrul concursurilor studențești; 
 acțiuni de voluntariat, participare la completarea de chestionare privind gradul de 

satisfacție al studenților prin intermediul trendence Graduate Barometer. 
 

6.1 Cazarea în căminele studenţeşti 
Facultatea de Horticultură oferă studenţilor care nu au domiciliul în Craiova posibilitatea de a se 

caza în căminele studenţeşti ale Universităţii din Craiova. Cazarea studenţilor se face după o metologie 
aprobată de Senatul Universităţii din Craiova. Pentru anul universitar 2016/2017, studenţii Facultăţii de 
Horticultură sunt cazaţi în căminele 1 şi 3, Complexul Agronomie. 

Repartizarea locurilor în cămine se face pe facultăţi, conform metodologiei aprobată anual în 
cadrul Universităţii din Craiova, împreună cu Convenţia Organizaţiilor Studenţeşti, până la data de 30 
iunie. Repartizarea studenţilor facultăţii pe camere se face de către comisia de cazare a facultăţii, care 
funcționează cu avizul conducerii facultăţii sub coordonarea prodecanului cu probleme studenţeşti şi 
răspunde de felul în care sunt respectate criteriile de cazare a studenţilor stabilite în regulament. Comisia 
de cazare are în componenţă: prodecanul cu probleme studenţeşti, un cadru didactic pentru fiecare cămin 
unde are atribuite facultatea locurile de cazare și un student la fiecare 50 locuri de cazare atribuite. 

În căminele studenţeşti se cazează studenţi şi persoane care au domiciliul stabil în afara centrului 
universitar, în următoarea ordine de priorităţi: 
- studenţii de la învăţământul bugetar din anul I, admiși în sesiunea din vară, care au depus cerere de 
cazare în termenele prevăzute, 30% din locurile de cazare ale facultăţii; 
- studenţii de la învăţământul bugetat (de stat) care au locuit în anul anterior în cămin şi au depus cerere 
de cazare în termenele prevăzute, în ordinea descrescătoare a mediilor - sesiunea din vară (cazarea 
studenţilor trebuie să acorde prioritate criteriilor performanţei profesionale); 
- studenţii care au o bogată activitate în Organizaţiile Studenţeşti, certificată prin documente justificative 
de către organizaţie, care ocupă funcții reprezentative la nivel de facultate, propuşi de către acestea şi 
studenţii care au calitatea de reprezentant în structurile decizionale ale Universităţii din Craiova şi ale 
facultăţii; 



 

 

- studenţii de la învăţământul bugetar din anul I, admiși în sesiunea din toamnă, care au depus cerere de 
cazare în termenele prevăzute; 
- studenţii români orfani de ambii părinţi şi cei proveniţi din casele de copii; 
- studenţii străini bursieri ai statului român şi studenţii veniţi la studii prin programe europene; 
- doctoranzii; 
- studenţii care au părinţi cadre didactice; 
- studenţii bugetari an mare care nu au locuit în cămin şi care au depus cerere de cazare în termenele 
prevăzute; 
- studenţii cu taxă care au locuit în cămin în anul anterior şi care au depus cerere de cazare în termenele 
prevăzute; 
- familiile de studenţi (ambii soţi studenţi). 

În limita locurilor libere rămase disponibile pot fi cazaţi şi studenţi de la învăţământul de zi cu 
taxă (la tarif nesubvenţionat) precum şi cadrele didactice care nu au rezolvată problema locuinţei (la 
tariful stabilit de Consiliul de Administraţie), dacă îndeplinesc criteriile cerute şi au respectat întocmai 
clauzele contractului de închiriere şi prevederile Regulamentului privind Organizarea şi Funcţionarea 
Căminelor şi Cantinelor Studenţeşti în anii anteriori solicitării. Cetăţenii străini bursieri ai statului român 
aflaţi în ţara noastră (studenţi, doctoranzi, postuniversitari etc.), inclusiv cetăţenii din anul pregătitor, sunt 
cazaţi în aceleaşi condiţii ca şi studenţii români, în condiţii de confort standard. Aceştia, dacă sunt însoţiţi 
de membrii de familie necuprinşi într-o formă de învăţământ, au obligaţia să le asigure, pe cont propriu, 
cazarea în alte spaţii decât căminele studenţeşti. 

Cazarea în cămin se face pe baza unei cereri completatată on-line, pe site-ul www.ucv.ro la 
câmpul studenţi, subcâmpul evidenţa studenţilor, în perioada 15 mai -31 iulie a anului universitar în curs, 
pentru studenţii care au locuit cămin. Pentru studenţii care nu au locuit în cămin se aplică aceeaşi 
procedură. Studenţii din anul I vor depune cererile de cazare la sediul Convenţiei Organizaţiilor 
Studenţeşti, unde vor primi un bon de înregistrare, în perioada 01 - 10 august pentru cei admişi în prima 
sesiune de admitere şi 01 - 10 septembrie pentru a doua sesiune de admitere. Studentul care nu a depus 
cererea de cazare în termen sau nu se prezintă personal pentru a fi cazat în intervalul de timp stabilit, va 
putea fi primit în cămin numai în eventualitatea rămânerii de locuri disponibile, neexistând obligația din 
partea instituției, de a-l caza, chiar dacă îndeplinește toate celelalte criterii cerute. 

Cererile de cazare, la toate categoriile de studenţi, se centralizează de către Direcţia Administrativă 
şi Convenţia Organizaţiilor Studenţeşti şi se predau pe bază de proces-verbal către comisia de cazare pe 
facultate pentru repartizarea studenţilor. Studenţii care au datorii faţă de instituţia de învatamânt superior, 
nu vor putea fi cazati decât după ce fac dovada achitării debitelor şi vor fi cazaţi numai în limita locurilor 
rămase disponibile. Studenţii care la data de 1 septembrie înregistrează restanţe la plata taxei de cămin pot 
fi cazaţi numai după achitarea debitel or restante în limita locurilor rămase disponibile. 

Listele finale cu cei cazaţi se afişează pe data de 20 septembrie de către Directia Administrativă şi 
Convenţia Organizatiilor Studenţeşti pe pagina de web a Universităţii din Craiova şi pe pagina de web a 
Convenţiei Organizaţiilor Studenţeşti. Comisia de cazare afişează listele definitive şi la avizierul facultăţii. 
Listele se pot contesta în cel mult 2 zile lucrătoare de la afişare la decanatul facultăţii, răspunsul la 
contestaţii comunicându-se în 24 de ore de la depunerea lor, de către Comisia de cazare. Listele finale cu 
repartizarea studenţilor în cămine vor fi validate si semnate de către Reprezentantul Universităţii. 

Primirea în cămin a studenţilor se face de către administraţie cu cel mult 3 zile înainte de a începe 
anul universitar. Pentru organizarea acţiunii de cazare, Comitetul Studenţesc de cămin va fi prezent la 
locul desfăşurării cazării cu cel puţin 5 zile înainte de începerea activităţii de cazare. La cazarea în cămin, 
studenţii semnează CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE și primesc spre folosinţă, pe bază de proces verbal 
(inventar), bunurile din cameră. Totodată, le sunt aduse la cunostinţă studenţilor, de către şeful de cămin şi 
comitetul studentesc, drepturile și obligatiile pe care le au în ceea ce privește activitatea în cămin. Locul de 
cazare se preia individual și nemijlocit de către fiecare student, pe baza actului de identitate şi a 
adeverinţei eliberată de către secretariatul facultăţii, cu menţiunea buget sau taxă. 

 
6.2 Asistenţa medicală 

http://www.ucv.ro/


 

 

Toţi studenţii Universităţii din Craiova beneficiază de consultaţii medicale gratuite, de medicină 
generală și stomatologie, prin intermediul Cabinetului Medical Studenţesc pentru afecţiuni acute și/sau 
cronice, bilete de trimitere pentru alte specialităţi, recomandare pentru analize medicale şi interpretarea 
acestora. Studenţii se pot adresa Cabinetului Medical Studenţesc pentru următoarele: consultaţii medicale 
şi terapie; medicină preventivă; medicină curativă; vizarea documentelor medicale; adeverinţe medicale; 
certificate medicale - bursă medicală; certificate medicale - amânare studii; consiliere Di planificare 
familială; consiliere contracepţie; consiliere în situaţii speciale; contracepţie de urgenţă; consultaţii 
stomatologice. 

Servicii oferite de către Cabinetul Medical Studenţesc: 
- Asigură asistenţa medicală curativă studenţilor care învaţă în altă localitate decât cea în care domiciliază 
şi care prezintă afecţiuni acute; 
- Examinează studenţii anului II de studiu, în vederea aprecierii nivelului de dezvoltare fizică şi 
neuropsihică şi pentru depistarea precoce a unor eventuale afecţiuni; 
- Dispensarizează studenţii cu probleme de sănătate aflaţi în evidenţa specială, în scop recuperator; 
- Examinează - eliberând avize în acest scop - studenţii care urmează să participe la competiţii sportive; 
- Examinează studenţii care vor pleca în diverse tipuri de tabere (sportive, de muncă), semnând şi 
parafând formularele necesare în acest scop; 
- Eliberează documente medicale în vederea scutirii parţiale și totale de efort fizic şi de anumite condiţii 
de muncă în cadrul practicii școlare; 
- Eliberează scutiri medicale de prezenţă la cursurile universitare teoretice şi practice pentru studenţii 
bolnavi; 
- Eliberează scutiri medicale parţiale sau totale de la orele de educaţie fizică în conformitate cu 
instrucţiunile Ministerului Sănătăţii; 
- Vizează documentele medicale eliberate de alte unităţi sanitare pentru motivarea absenţelor de la 
cursurile universitare; 
- Eliberează adeverinţe medicale la terminarea facultăţii în vederea înscrierii la studii postuniversitare, 
angajării etc.; 
- Controlează zilnic respectarea condiţiilor de igienă din spaţiile de învăţământ, cazare şi alimentaţie din 
unitatea de învăţământ arondată; 
- Vizează întocmirea meniurilor din cantinele studenţeşti şi efectuează anchete alimentare periodice 
pentru verificarea respectării unei alimentaţii raţionale; 
- Eliberează adeverinţe medicale pentru studenţii străini către poliţia paşapoarte în scopul eliberării 
permisului de şedere; 
- Verifică efectuarea periodică a examinărilor medicale stabilite de Ministerul Sănătăţii de către 
personalul didactic şi administrativ-gospodăresc din unităţile arondate. 

Bursa socială pentru afecţiuni cronice 
Studenţii cu afecţiuni cronice beneficiază de bursă socială, ce se acordă şi pe perioada vacanţelor, 

pe bază de cerere depusă la Secretariatul Facultăţii şi de adeverinţă de la medicul specialist vizată de 
Cabinetul Medical Studenţesc prin care se atestă că suferă de una dintre afecţiunile cronice. Afecţiuni 
cronice sunt considerate următoarele: TBC; diabet; boli maligne; sindrom de malabsorţie grav; 
insufiecienţă renală cronică; astm bronşic; epilepsie; cardiopatie congenitală; hepatită cronică; glaucoma; 
miopie gravă; boli imunologice; HIV - SIDA; poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă; reumatism 
articular acut; handicap locomotor. 

Studenţii cu boli cronice se vor prezenta la Cabinetul Medical Studenţesc cu documentaţia 
medicală corespunzătoare pentru evidenţe speciale. Dosarul pentru obţinerea bursei sociale pe motive 
medicale trebuie să conţină: 
- adeverinţă medicală de la medicul de familie, prin care acesta confirmă că are în evidenţă studentul cu 
afecţiunea respectivă (original şi copie); 
- certificat medical de la medicul specialist la care studentul este dispensarizat activ (controlat periodic) în 
original şi copie; 



 

 

- bilet de ieşire din spital care trebuie să conţină evaluarea stării prezente, indicaţii terapeutice, 
recomandări, analize recente (original şi copie). 

Pentru consultaţii, studenţii se pot adresa: 
- Cabinetului Medical Studenţesc, ce se află localizat pe strada Calea București, nr. 107, Cămin nr. 9, 
parter, intrarea din spate, Campus Mecanică, pentru medicină generală și stomatologie; 
- Cabinetului de Medicină Dentară, localizat pe Calea București, nr. 107 D, sediul Facultăţii de Drept şi 
Ştiinţe Sociale, etaj 2, pentru consultaţii şi intervenţii stomatologice. 

 
6.3. Taberele studenţeşti 

Studenţii Facultăţii de Horticultură beneficiază, în fiecare an universitar, de locuri gratuite în 
tabere studenţeşti, la mare sau la munte. Taberele se desfăşoară în timpul vacanţei de vară, pe serii. 
Atribuirea locurilor în tabere se face prin competiţie, în baza unei metodologii aprobate în fiecare an. 
Criteriile de atribuire a locurilor în tabere au la bază performanţele şcolare (mediile generale din anul 
universitar anterior celui în care se organizează taberele, premii obţinute la concursurile studenţeşti cu 
caracter naţional/internaţional), implicarea studenţilor în activităţi la nivelul organizaţiilor studenţeşti şi 
cazurile sociale. 

 
6.4 . Bursele studenţeşti 

Studenţii Facultăţii de Horticultură, de la programele de licenţă şi masterat, învăţământ de zi, cu 
finanţare de la buget, pot beneficia de următoarele categorii de burse: burse de performanţă; burse de 
merit; burse sociale.  

Studenţii de la programele de licenţă şi masterat, şcolarizaţi în regim cu taxă pot beneficia 
numai de burse sociale din fondurile proprii extrabugetare ale facultăţii. Nu pot constitui criterii de 
acordare a burselor: vârsta, sexul, religia, rasa, apartenenţa politică a candidatului sau a familiei acestuia, 
apartenenţa la organizaţii legal constituite ori cu activitate conform legislaţiei române, numărul de ani 
petrecuţi în alte instituţii de învăţământ, studiile efectuate în străinătate precum şi accesul la alte burse 
obţinute din alte venituri. 

Bursele de merit şi bursele sociale se atribuie beneficiarilor pe durata unui semestru universitar, în 
conformitate cu planul de învăţământ. Aceste burse nu se acordă pe perioada vacanţelor, cu excepţiile 
prevăzute de H.G 558/1998, art.12. Bursele de performanţă se acordă pentru o perioadă de 12 luni 
consecutive (inclusiv pe perioada vacanţelor). Un student poate beneficia, pe parcursul unui semestru, de o 
singură categorie de bursă, cu excepţia burselor de performanţă "Meritul olimpic" şi a burselor sociale 
ocazionale (pentru îmbrăcăminte, maternitate sau în caz de deces), care pot fi cumulate cu alte burse 
obţinute de către student. 

Studenţii care urmează concomitent două specializări în instituţii de învăţământ superior de stat, 
pot beneficia de burse de la bugetul de stat numai de la una dintre instituţii, cu condiţia ca numărul total al 
anilor în care beneficiază de bursă să nu depăşească numărul anilor prevăzut ca durată normală de 
şcolarizare la specializarea de la care urmează să beneficieze de bursă. Absolvenţii cu diplomă de 
licenţă/absolvire care urmează o a doua specializare sau studenţii reînmatriculaţi pot beneficia de burse de 
la bugetul de stat, cu condiţia ca numărul anilor în care au beneficiat de bursă să nu depăşească numărul 
anilor de studiu prevăzut ca durată de şcolarizare la specializarea de la care urmează să beneficieze de 
bursă şi numai în condiţiile în care diploma de bacalaureat şi diploma de licenţă/absolvire se află la 
facultate în original. Pentru a se evita acordarea a două sau mai multe burse studentului care urmează 
simultan două sau mai multe facultăţi (specializări) în instituţii de învăţământ superior de stat, atribuirea 
se realizează de către facultatea (specializarea) din instituţia de învăţământ superior la care se găseşte 
diploma de bacalaureat/licenţă în original, pe bază de cerere. Verificarea exactităţii situaţiei studentului se 
face pe baza Fişei de înscriere, a actelor doveditoare şi a declaraţiei pe proprie răspundere a studentului. 

Bursele de merit şi de performanţă se acordă studenţilor integralişti pe baza rezultatelor 
profesionale (mediilor generale aferente examenelor, verificărilor, proiectelor - potrivit planurilor de 
învăţământ) după cum urmează: 



 

 

- pentru anul I, semestrul I (licenţă şi masterat) se acordă doar bursă de merit pe baza rezultatelor de la 
admitere; 
- pentru anul I, semestrul II (licenţă şi masterat) se acordă doar bursă de merit studenţilor integralişti care 
îndeplinesc condiţia de medie, după sesiunea de iarnă; 
- pentru ceilalţi ani, semestrul I, bursele se acordă pe baza rezultatelor de la sfârşitul anului universitar 
precedent; 
- pentru semestrul II, bursele se acordă pe baza rezultatelor de la finalul semestrului I al anului universitar 
curent. 

Bursa de performanţă se atribuie prin concurs organizat de Universitate pentru a recompensa 
activitatea şi rezultatele profesionale, ştiinţifice, artistice sau sportive de excepţie. Cuantumul bursei de 
performanţă este de cel puţin două ori mai mare decât bursa minimă atribuită în Universitatea din Craiova 
şi mai mare decât bursa de merit. 

Bursa de merit se atribuie studenţilor integralişti de la cursuri de zi (licenţă şi masterat) şcolarizaţi 
în regim bugetat, care au media minimă 8,00. 

Bursele sociale se acordă, la cerere, pe durata unui semestru, studenţilor de la învăţământul de zi 
(licenţă şi masterat), şcolarizaţi în regim bugetat, care nu beneficiază de bursă de merit şi care se 
încadrează într-una din următoarele categorii: 
a) studenţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial, care nu 
realizează venituri; 
b) studenţii bolnavi TBC şi care se află în evidenţa unităţilor medicale, cei care suferă de diabet, boli 
maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţe renale cronice, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii 
congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, sunt infestaţi cu virusul HIV sau 
bolnavi de SIDA, spondilită anchilozată sau reumatism articular acut; 
c) studenţii integralişti a căror familie nu au realizat în ultimele 3 luni, de la momentul depunerii cererii, 
un venit net mediu lunar pe membru de familie mai mare decât salariul minim pe economie; 
d) studenţii orfani de ambii părinţi care realizează venituri, în raport de mărimea acestora, în limita 
fondurilor disponibile; 
e) studenţii care provin din casele de copii sau plasament familial care realizează venituri, în raport de 
mărimea acestora, în limita fondurilor disponibile; 
f) studenţii orfani de un părinte, în raport de veniturile familiei, dacă acestea există, cu condiţia să nu aibă 
mai mult de două restanţe. 

Pot beneficia de bursă socială din alocaţiile bugetare şi studenţii de la cursurile de zi cu taxă, 
conform Legii 441/2001 art.7. alin.1, dar numai dacă dovedesc cu acte că sunt orfani de ambii părinţi sau 
provin din casele de copii sau plasament familial. Studenţii care doresc să aplice acest tip de bursă vor 
prezenta la secretariatul facultăţii o cerere însoţită de documentele doveditoare ale performanţelor: 
contracte de cercetare, diplome, brevete, programe ale simpozioanelor, exemplare din articole sau lucrări, 
etc. Dacă un candidat a mai beneficiat în perioada anterioară de bursă de performanţă, se vor lua în 
considerare numai activităţile desfăşurate de acesta de la ultima acordare a acestui tip de bursă. Termenul 
de depunere a cererilor la secretariatul facultăţii va fi stabilit şi comunicat studenţilor (prin afişare la 
avizierul facultăţii şi pe site-ul acesteia) la începutul fiecărui semestru. 

 
Te așteptăm la Facultatea de Horticultură! 

Vezi verdele din jurul tău !!!!!! 
 

Decan, 

Prof. univ. dr. Sina COSMULESCU 

 


