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Misiunea programului de studii de licenţă 
HORTICULTURĂ
constă în formarea de specialişti într-un domeniu prioritar 
pentru siguranţa şi securitatea alimentară, domeniu complex 
al economiei naţionale. 
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CE PROFESIE NE ALEGEM?

• Profesia ne permite să desfăşurăm o activitate privată?

• Posibilitatea de a demara cât mai repede sau mai lent 
activitatea privată?

• Statul ajută şi promovează demarearea unei activităţi
private în domeniul de activitate absolvit?

• Posibilităţi de câştig?



• Job în sistemul public?

• Numărul de instituţii publici ce necesită specializarea respectivă?

• Numărul de funcţionari publici angajaţi pe specializarea respectivă?

• Nivelul de retribuire pe domeniul absolvit?

• Importanţa socială a profesiei?

• Populaţia apreciază profesia?



Specializarea 
HORTICULTURĂ

• Specializare ACREDITATĂ
• Durata studiilor - 4 ani
• Forma de învăţământ: zi
• INGINER DIPLOMAT-



CONDIŢII DE ADMITERE

• CONCURS DE DOSAR

• 50% media examenului de bacalaureat
• 50% nota la limba si literatura română – 

proba scrisă



NUMĂR LOCURI - 50 

• LOCURI FĂRĂ TAXĂ

• LOCURI CU TAXĂ



PROGRAM DE DESFĂŞURAREA A 
EXAMENULUI DE ADMITERE

• SESIUNEA I - luna iulie

• SESIUNEA a II-a – septembrie



DOSARUL 
CANDIDATULUI

• 2 fotografii tip buletin;
• diploma de bacalaureat (în original sau copie legalizata) sau diploma

echivalenta acesteia
• foaia matricola pentru anii de liceu (original sau copie legalizata);
• adeverinta din care sa rezulte calitatea de student (pentru studentii

care urmeaza o noua specializare);
• certificat de nastere (copie legalizata);
• adeverinta medicala tip;
• chitanta pentru achitarea taxei de înscriere;
• acte doveditoare pentru scutirea de taxa de înscriere (daca este cazul).



PREGATIREA 
POSTUNIVERSITARĂ

• MASTERAT: 
– Protectia plantelor
– Conservarea şi protecţia naturii
– Aplicaţii ale biotehnologiilor în horticultură şi protecţia 

mediului



FACILITĂŢI ŞI DOTĂRI
• săli de curs şi laboratoare dotate la standarde moderne;
• burse sociale, de studiu, de merit, de performanţă;
• burse de studii în străinătate (Italia, Olanda, Portugalia, Ungaria, Spania, 

Letonia, Turcia);
• bilete gratuite în tabere studenţeşti la mare şi la munte;
• săli de calculatoare cu acces la internet;
• bibliotecă;
• cazare în căminele universităţii 
• masă la cantina universităţii;
• reducere pe mijloacele de transport în comun;
• practică de specialitate în institute naţionale de cercetare şi în alte instituţii 

publice şi private;
• excursii de studii şi documentare;
• implicarea în proiecte de cercetare şi activităţi studenţeşti;
• posibilităţi multiple de petrecere a timpului liber;
• echivalarea şi recunoaşterea diplomei de absolvire în 

Comunitatea Europeană.



COMPETENŢE GENERALE ŞI 
PROFESIONALE

• capacitatea de a studia;
• abilitati elementare de operare pe PC; 
• capacitatea de a lucra in echipa; 
• capacitatea de a comunica intr-o limba straina de circulatie

internationala;
• capacitatea de a transpune in practica cunostiintele dobandite prin

studiu; 
• abilitati de utilizare a aparaturii specifice;
• capacitatea de a elabora proiecte;
• abilitati de cercetare; 
• capacitatea de a preda discipline de specialitate
• in invatamantul preuniversitar si universitar.



OPORTUNITĂŢI DE 
CARIERĂ

• ingineri de exploataţii agricole private sau de stat; 
• specialişti în direcţiile şi inspectoratele de protecţia plantelor, 

carantină fitosanitară, de controlul seminţelor şi al materialului săditor
etc;

• funcţionari publici (consilieri, experţi, inspectori, referenţi) pe
probleme agricole în instituţiile administraţiei publice centrale şi 
locale;

• cercetători în institutele şi staţiunile de cercetare cu profil agricol;
• cadre didactice în învăţământul preuniversitar şi universitar de profil;
• inginer în administrarea şi gestionarea ariilor protejate;
• manager în unităţi agricole, institutii pulice, companii private;
• consultanţi pe probleme de specialitate la firme de consultanţă, banci.



Perspective profesionale conform Codului 
Ocupațiilor din România (http://www.rncis.ro)
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Expert inginer horticol 
Inspector de specialitate inginer horticol 
Referent de specialitate inginer horticol 
Inginer producție 
Inginer de cercetare în pedologie-agrochimie 
Inginer de cercetare în horticultură
Inginer ecolog 
Consilier inginer horticol
Expert/inspector vamal 
Inspector de specialitate pedolog 
Referent de specialitate pedolog 
Consilier statistician 
Cercetător în controlul calităţii produselor 
alimentare
Cercetător în ecologie si protecţia mediului
Consultant de specialitate 
Manager întreprindere
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DOMENII DE ACTVITATE

• VINIFICAŢIE
• VITICULTURĂ
• ARHITECTURĂ PEISAJERĂ 
• LEGUMICULTURĂ
• POMICULTURĂ
• FLORICULTURĂ
• DEZVOLTARE RURALĂ
• AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ
• AGROTURISM
• FINANŢĂRI EUROPENE



INSTITUŢII PUBLICE
• Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA)

• Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit APDRP

• DIRECŢII JUDEŢENE PENTRU AGRICULTURĂ ŞI SECURITATE 
ALIMENTARĂ

• Institutul de Stat pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor

• ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A ÎMBUNĂTĂŢIRILOR FUNCIARE

• Oficiul National al Denumirilor de Origine pentru Vinuri

• Inspectia Nationala pentru Calitatea Semintelor

• OFICIUL NAŢIONAL AL VIEI ŞI VINULUI

• DIRECŢII JUDEŢENE FITOSANITARE



• INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROL TEHNIC ÎN PRODUCEREA
ŞI VALORIFICAREA LEGUMELOR ŞI FRUCTELOR

• INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL TEHNIC VITIVINICOL

• INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL ORGANISMELOR 
MODIFICATE GENETIC

• INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL FERTILIZANŢILOR

• AGENŢII JUDEŢENE PENTRU CONSULTANŢĂ AGRICOLĂ

• AGENŢII JUDEŢENE PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

• CONSILII JUDEŢEAN

• PREFECTURĂ

• PRIMĂRII



• UNIUNEA EUROPEANĂ ALOCĂ ROMÂNIEI 
FONDURI EUROPENE PENTRU AGRICULTURĂ ŞI 

DEZVOLTARE RURALĂ DE MILIARDE EURO

• O PARTE DIN FONDURILE EUROPENE SUNT 
DESTINATE PREGĂTIRII ŞI FORMĂRII DE 

SPECIALIŞTI ÎN DOMENIUL AGRICULTURII ŞI 
DEZVOLTĂRII RURALE





Latvia University of Agriculture - LETONIA 
Tuinbowproject Friesland - OLANDA

LavandArt - UNGARIA
Universitatea Politehnica Valencia - SPANIA

Institutul Politehnic din Braganca - PORTUGALIA
Universita Degli Studi della Basilicata Potenza -ITALIA

Latvia University of Agriculture - LETONIA 
Tuinbowproject Friesland - OLANDA

LavandArt - UNGARIA
Universitatea Politehnica Valencia - SPANIA

Institutul Politehnic din Braganca - PORTUGALIA
Universita Degli Studi della Basilicata Potenza -ITALIA



DATE DE CONTACT
• Universitatea din Piteşti
• Adresa: 110040, Piteşti, Str. Targul din Vale, nr. 1, 

Arges, Romania
• E-mail: info@upit
• Pagina web: www.upit.ro
• Facultatea de Ştiinţe
• Tel/Fax: +40348 / 453260
• Tel/Fax 0348 – 453264;  0348 – 453265

• Lect.univ.dr.ing. CRISTIAN POPESCU
• christian_popescu2000@yahoo.com

www.upit.ro
http://www.facebook.com/Horticultura.Inginerie.

Upit?ref=tn_tnmn


