
U.S.A.M.V. București 
Facultatea de Ingineria şi Gestiunea Producțiilor Animaliere 
 

În atenția absolvenților programului de studii de licență 
„PROTECȚIA CONSUMATORULUI ȘI A MEDIULUI” 

 

A N U N Ţ  
 

Pentru înscrierea la Examenul de diplomă din sesiunea SEPTEMBRIE – 2022, absolvenții Facultății de 
Ingineria şi Gestiunea Producțiilor Animaliere, Programul de studii de licență „PROTECȚIA 
CONSUMATORULUI ȘI A MEDIULUI” vor depune fizic un dosar de înscriere la secretarul de licență Ș.L. Popa 
Dana în data de 9.09.2022 orele 9.00-11.00. 

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

diplomă; 
 declarație pe proprie răspundere (formularul PO_1_F2) privind autenticitatea proiectului de diplomă; 
 copie de pe cartea de identitate, cu C.N.P. vizibil; 
 copie de pe certificatul de naștere; 
 copie de pe certificatul de căsătorie (unde este cazul); 
 cererea pentru eliberarea actelor de studii (fișă de lichidare - conform modelului atașat); 
 fișă de înscriere la concursul de admitere în ciclul de studii universitare de masterat (conform modelului       

atașat). 
 Două fotografii color recente și identice, dimensiunea ¾ cm, pe hârtie fotografică; 
 
PROIECTUL DE DIPLOMĂ, în două exemplare (1 copertat, 1 spiră) – va fi adus la secretarul 

comisiei în data de 9.09.2022, orele 9.00-11.00. 
Proiectul de diplomă, în format Word şi PDF, precum şi prezentarea PowerPoint vor fi aduse in format 

electronic (pe CD), până cel târziu pe 12.09.2022, ora 10.00. 

 

Declarația privind autenticitatea proiectului (vezi modelul atașat) va fi atașată la proiectul de diplomă 
(poză inserată în word) înainte de cuprins, după care lucrarea va fi salvată și în format PDF (pentru varianta 
electronică a lucrării). În varianta printată, această declarație se va insera în lucrare în original. 

Examenul de diplomă este programat în ziua de 12 septembrie 2022.  
Detaliile despre desfășurarea acestuia vor fi aduse la cunoștința absolvenților într-o informare ulterioară. 
 

EXAMENUL DE FINALIZARE A STUDIILOR  CONSTĂ ÎN SUSȚINEREA A DOUĂ PROBE: 
 
PROBA 1 –  EVALUAREA CUNOȘTINȚELOR FUNDAMENTALE ŞI DE SPECIALITATE – oral: 

PROBĂ  GENERALĂ: ”Bazele tehnice ale protecției consumatorului și a mediului” 
PROBĂ DE SPECIALITATE: ”Siguranța alimentară în protecția consumatorului” și ”Inocuitatea 

produselor alimentare”; 
 

PROBA 2 – PREZENTAREA ŞI SUSȚINEREA PROIECTULUI DE DIPLOMĂ – oral. 
 

PROBELE VOR FI SUSȚINUTE FIZIC, în sala A I 73, ora 10.00. 
 

Secretar Comisie, 
Ș.L. dr. Dana POPA 

danasandulescu@yahoo.com 
0720210178 

 
*Modelele pentru: „Cerere de înscriere” (formularul PO_1_F1), „Declarație pe propria răspundere privind autenticitatea lucrării de disertație” 
(formularul PO_1_F2), ”Referat de apreciere asupra proiectului de diplomă” și ”Fișă de înscriere la concursul de admitere în ciclul de studii 
universitare de masterat” vor fi transmise pe email șefului de an şi vor fi postate pe site-ul facultății (www.zootehnie.ro). 
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