
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMITERE 2016 
 
 
 
 

INGINERIE HORTICULTURĂ 
 

NUMĂR MAXIM DE LOCURI - 50 
 

����   LOCURI FĂRĂ TAXĂ 
 
����    LOCURI CU TAXĂ 
 

CONDIłII DE ADMITERE 
 

CONCURS DE DOSAR 
 

- 50 %  Media Examenului de Bacalaureat 
      - 50 %  nota la proba la alegere a 

profilului (Ed), proba scrisă la care elevul 

poate opta în conformitate cu filiera, profilul 

şi specializarea urmată, cu o pondere de 50% 

(proba a treia scrisă); 
 

PROGRAMUL DE DESFĂŞURARE 
A EXAMENULUI DE ADMITERE 

 
ÎNSCRIERI 

 
SESIUNEA I  

 

11 - 22 iulie 2016 
 

SESIUNEA a II-a 
 

1 – 9 septembrie 2016 
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INGINERIE HORTICULTURĂ 
 
 

FACILITĂłI ŞI DOTĂRI 
 

- săli de curs şi laboratoare dotate la 
standarde moderne; 

- burse sociale şi de merit; 
- bilete gratuite în tabere studenŃeşti la mare 

şi la munte; 
- săli de calculatoare cu acces la internet; 
- bibliotecă; 
- cazare în căminele universităŃii  
- masă la cantina universităŃii; 
- reducere pe mijloacele de transport în 

comun; 
- practică de specialitate în Institute 

naŃionale de cercetare şi în alte instituŃii 
publice şi private; 

- excursii de studii şi documentare; 
- implicarea în proiecte de cercetare şi 

activităŃi studenŃeşti; 
- posibilităŃi multiple de petrecere a 

timpului liber; 
- echivalarea şi recunoaşterea diplomei de 

absolvire în Comunitatea Europenă; 
 

- burse de studii şi practică  în 
străinătate (Italia, Letonia, 
Spania, Ungaria, Portugalia). 

 
 

 

UNIVERSITATEA  
DIN PITEŞTI 

 
FACULTATEA DE ŞTIINłE 

 
DEPARTAMENT INGINERIA 

MEDIULUI ŞI ŞTIINłE INGINEREŞTI 
APLICATE 
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HORTICULTURĂ – INGINER 
 

- specializare - ACREDITATĂ 
- durata studiilor – 4 ani  
- forma de învăŃământ – zi 
- diploma – INGINER 
- puncte de credit: 240 
 

CONTACT 
Adresă: Universitatea din Piteşti, Facultatea 
de ŞtiinŃe, str. Târgu din Vale, nr. 1, 110040, 
Piteşti, jud. Argeş 
 
Telefon: Tel/Fax: 0348-453260 
E-mail: christian_popescu2000@yahoo.com 
Pagina web: www.upit.ro 

http://www.facebook.com/Horticultura.Ingine
rie.Upit  



 ADMITERE 2016 
 

INGINERIE 
HORTICULTURĂ 

 
DOMENII DE ACTIVITATE 

 
• VINIFICAłIE - VITICULTURĂ 
• ARHITECTURĂ PEISAJERĂ  
• LEGUMICULTURĂ 
• POMICULTURĂ 
• FLORICULTURĂ 
• DEZVOLTARE RURALĂ 
• AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ 
• AGROTURISM 
• ALIMENTAłIE 
• PRODUSE PESTICIDE 
• COMERł - PRODUCłIE 
• FINANłĂRI EUROPENE 
• CERCETARE  
• ÎNVĂłĂMÂNT 
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INGINERIE HORTICULTURĂ 
 

OPORTUNITĂłI DE CARIERĂ 
 

COMPANII PRIVATE DIN ROMÂNIA ŞI 
UNIUNEA EUROPEANĂ  

 

INSTITUłII PUBLICE 
 

AgenŃia de PlăŃi şi IntervenŃie pentru 
Agricultură (APIA) 
 

Agentia de PlăŃi pentru Dezvoltare 
Rurală şi Pescuit (APDRP) 
 

DirecŃii judeŃene pentru agricultură şi 
dezvoltare rurală 
 
AdministraŃia naŃională a 
îmbunătăŃirilor funciare 
 

Oficiul naŃional al viei şi vinului 
Oficiul National al Denumirilor de 
Origine pentru Vinuri 
 

AgenŃii judeŃene pentru consultanŃă 
agricolă (ANCA) 
 

AgenŃii judeŃene pentru protecŃia 
mediului 
 

PRIMĂRII  
CONSILUL JUDEłEAN  
 

 
 

 

 
OCUPAłII POSIBILE 

CONFORM COR – 
CLASIFICAREA 

OCUPAłIILOR DIN ROMÂNIA 
 
 

Consilier inginer horticol; 
Expert inginer horticol; 
Inspector de specialitate inginer horticol; 
Profesor în învăŃământul preuniversitar 
Cercetător în controlul calităŃii produselor 
alimentare; 
Inginer de cercetare în controlul calităŃii 
produselor alimentare; 
Cercetător în ecologie si protecŃia mediului; 
Cercetător în horticultură; 
Inginer de cercetare în horticultură;  
Consilier arhitect peisagistică si amenajarea 
teritoriului; 
Referent de specialitate inginer horticol; 
Referent de specialitate inginer industria 
alimentară;  
Inginer ecolog;  
Expert/inspector vamal; 
Inspector de specialitate pedolog;  
Sef depozit produse horticole; 
Sef statie valorificare produse horticole. 
Inginer productie 
Manager întreprindere 
Inginer proiectant în horticultura 
Consultant de specialitate 


