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În atenţia absolvenţilor programului de studii de de licenţă 
„TEHNOLOGIA PRELUCRĂRII PRODUSELOR AGRICOLE” 

 

A N U N Ţ 
 

Pentru înscrierea la Examenul de diplomă  din sesiunea IUNIE – 2020, absolvenţii Facultăţii de 

Ingineria și Gestiunea Producțiilor Animaliere, Programul de studii de licenţă „TEHNOLOGIA 

PRELUCRĂRII PRODUSELOR AGRICOLE” vor depune online un dosar de înscriere la 
secretariatul comisiei de diplomă (şef lucr. Dr. Gratziela BAHACIU) pe adresa de email: 
gratziela.bahaciu@usamv.ro în perioada 08.06.2020 – 19.06.2020    

 

Documentele necesare înscrierii online (documente scanate): 
 cerere de înscriere (formularul PO_1_F1*) cu semnătura îndrumătorului științific al proiectului 

de diplomă; 

 declaraţie pe proprie răspundere (formularul PO_1_F2*) privind autenticitatea proiectului de 
diplomă; 

 referat de apreciere asupra proiectului de diplomă (întocmit și semnat de către îndrumătorul 
proiectului de diplomă, conform modelului atașat) 

 copie de pe cartea de identitate, cu C.N.P. vizibil; 

 copie de pe certificatul de naştere; 

 copie de pe certificatul de căsătorie (unde este cazul).  

 

*Cererea și declarația se completează de către absolvent, se printează, se semnează, apoi se 
scanează documentele și se trimit către cadrul didactic îndrumător, care le semnează și le trimite 
absolventului. 

Proiectul de diplomă, în format Word şi PDF, precum și prezentarea PowerPoint vor fi trimise 

până cel târziu în data de 19.06.2020. 

Examenul de diplomă este programat în datele de 22, 23, 24, 25 şi 26 iunie 2020. Detaliile 
despre desfăşurarea acestuia vor fi aduse la cunoştinţa absolvenţilor într-o informare ulterioară. 

 

 Documentele originale, puse într-un dosar plic vor fi depuse la secretariatul comisiei de 
diplomă (şef lucr. Dr. Gratziela BAHACIU), în ziua susţinerii examenului de diplomă: 

 cerere de înscriere original (formularul PO_1_F1*) cu semnătura conducătorului de proiect; 

 declaraţie pe proprie răspundere (formularul PO_1_F2*) privind autenticitatea proiectului de 
diplomă- 2 exemplare 

 două fotografii color recente, dimensiunea ¾ cm, pe hârtie fotografică; 

 copie de pe cartea de identitate, cu C.N.P. vizibil; 

 copie de pe certificatul de naştere; 

 copie de pe certificatul de căsătorie (unde este cazul).  

 PROIECTUL DE DIPLOMĂ, într-un exemplar – va fi adus la secretarul comisiei în ziua 
susţinerii examenului de diplomă. 

Secretar Comisie, 
Şef lucrări Dr. Gratziela BAHACIU 

 
*Modelele pentru: „Cerere de înscriere” (formularul PO_1_F1), „Declaraţie pe propria răspundere privind autenticitatea proiectului de diploma” 
(formularul PO_1_F2)  vor fi transmise pe mail șefului de an şi vor fi postate pe site-ul facultății (www.zootehnie.ro) și pe platforma de studiu 
online a facultăţii (https://igpa.usamvb.ro/)  
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