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I. ORGANIZAREA 

 

      Ediţia a XXV-a a concursului naţional AGRONOMIADA este organizată la TIMIŞOARA, conform 

convenţiei dintre instituţiile de învăţământ superior agronomic din ţară, de către USAMVB Timişoara 

şi Liga Studenţilor Agrowest, cu sprijinul Ministerului Educaţiei Naţionale, în perioada 26 – 29 mai 

2013. 

      La această manifestare culturală, profesională – ştiinţifică şi sportivă de tradiţie sunt invitate 

toate universităţile de profil din ţară: USAMV Cluj-Napoca, USAMV Bucureşti, USAMV Iaşi, Facultatea 

de Agricultură şi Horticultură din Craiova. 

      Competiţia AGRONOMIADA se desfăşoară pe două planuri: 

 

1.CONCURSUL PROFESIONAL – ŞTIINŢIFIC 

 

      Pentru ediţia a XXV-a a concursului naţional AGRONOMIADA se propun următoarele discipline de 

concurs, în funcţie de specificul facultăţilor: 

 

FACULTATEA DE AGRICULTURĂ: 

Fitotehnie 

Pedologie 

GIS şi teledetecţie 
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FACULTATEA DE HORTICULTURĂ ŞI SILVICULTURĂ: 

Viticultură 

Legumicultură 

Împăduriri 

Exploatări forestiere 

 

FACULTATEA DE MANAGEMENT AGRICOL: 

Marketing 

Agroturism 

 

FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ: 

Anatomie patologică 

Fiziologie 

 

FACULTATEA DE TEHNOLOGIA PRODUSELOR AGROALIMENTARE: 

Controlul produselor vegetale 

Tehnologia vinului 

 

FACULTATEA DE ZOOTEHNIE ŞI BIOTEHNOLOGII: 

Ameliorarea animalelor  

Tehnologia creşterii bovinelor 
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               2. CONCURSURI SPORTIVE: 

 

       Ediţia a XXV-a propune următoarele discipline sportive: 

 

        - FOTBAL - o echipă pentru fiecare universitate, formată din 6 jucători + 4 rezerve; 

         - PESCUIT SPORTIV – o echipă pentru fiecare universitate, formată din 2 studenţi; 

         - MAJORETE – o echipă pentru fiecare universitate, formată din 5 studente. 

 

       Întrecerile se vor desfăşura în conformitate cu prevederile regulamentelor sportive şi cu 

amendamentele acceptate prin consens la şedinţele tehnice care preced desfăşurarea competiţiilor. 

       Loturile sportive pot fi însoţite de câte un cadru didactic de la disciplina respectivă. 

       Competiţiile sprotive se vor desfăşura pe terenurile de sport din incinta USAMVB Timişoara, iar 

concursul sportiv de pescuit se va desfăşura ................................... 

 

                     II. PARTICIPANŢII 

 

       Au dreptul să se înscrie studenţi de naţionalitate română sau cetăţeni străini înscrişi la cursuri de 

zi ale secţiilor de profil, indiferent de forma de finanţare (Buget sau Taxă). 

       Fiecare grup de participanţi va fi însoţit de către un cadru didactic (conducătorul delegaţiei) 

desemnat de către universitatea participantă. 

       Validarea participanţilor se va face pe baza următoarelor documente: 

             - tabel nominal cu participanţii (vizat de rector şi de medicul universităţii); 

             - carnet de student, vizat pe anul în curs; 

             - carte de identitate/buletin de identitate. 
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                    III. COORDONATORII 

 

        Fiecare delegaţie va fi însoţită de 5 reprezentanţi din partea organizaţiei studenţilor din 

universitatea respectivă, care vor avea un rol în desfăşurarea evenimentului. 

 

                    IV. CLASAMENTUL 

 

        Clasamentul se va face în funcţie de rezultatele individuale sau pe echipe, obţinute la fiecare 

disciplină de concurs. 

         Alte detalii vor fi stabilite la sedinţele tehnice care preced concursurile. 

 

                    V. ARBITRAJUL 

 

          În vederea garantării transparenţei şi obiectivităţii, arbitrajul va fi asigurat de comisia de 

organizare cu concursul Direcţiei judeţene pentru educaţie fizică şi sport Timişoara. 

 

                     VI. PREMIEREA CÂŞTIGĂTORILOR 

 

          Concurenţii şi echipele clasate pe primele 3 locuri vor fi premiaţi. 

 

 

Rector, 
Prof. univ. dr. Paul Pîrşan 

Prorector, 
Prof. univ. dr. Olimpia Iordănescu 

 


