
U.S.A.M.V. București 

Facultatea de Ingineria și Gestiunea Producțiilor Animaliere 

 

În atenția absolvenților programului de studii de licență 

„TEHNOLOGIA PRELUCRĂRII PRODUSELOR AGRICOLE” 
 

A N U N Ţ 
 

Pentru înscrierea la Examenul de diplomă  din sesiunea SEPTEMBRIE – 2022, absolvenții 

Facultății de Ingineria și Gestiunea Producțiilor Animaliere, Programul de studii de licență 

„TEHNOLOGIA PRELUCRĂRII PRODUSELOR AGRICOLE” vor depune un dosar de înscriere la 

secretariatul comisiei (Șef lucr. Dr. Gratziela Bahaciu) în perioada 5 - 9.09.2022 între orele 10.00-

12.00. 
 

Documentele necesare înscrierii ce vor fi incluse în dosar: 
➢ 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 – semnată de candidat(ă); 

➢ 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); 

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

➢ referat de apreciere asupra proiectului de diplomă (întocmit și semnat de îndrumătorul 

proiectului de diplomă). 

 

O dată cu dosarul de înscriere se va depune la secretariatul comisiei PROIECTUL DE 

DIPLOMĂ în două exemplare (unul legat cartonat și unul legat cu spiră). În proiect se va include 

Declarația pe proprie răspundere înainte de cuprins.  

 

Dosarele se depun fizic la secretarul comisiei examenului de diplomă, șef lucrări dr. Gratziela 

BAHACIU (etaj III, sala A III 143b).  

PROIECTUL DE DIPLOMĂ se va trimite și în format Word și PDF la adresa de email 

gratziela.bahaciu@usamv.ro  până cel târziu 9.09.2022. 

 

EXAMENUL DE FINALIZARE A STUDIILOR  CONSTĂ ÎN SUSȚINEREA A DOUĂ PROBE: 
 

LUNI, 12.09.2022 
PROBA 1 –  EVALUAREA CUNOȘTINȚELOR FUNDAMENTALE ŞI DE SPECIALITATE 

PROBĂ  GENERALĂ: Bazele tehnice ale prelucrării produselor agricole (Biochimie / 

Microbiologie) - oral 

PROBĂ DE SPECIALITATE: Tehnologia procesării laptelui și Tehnologia procesării cărnii - 

oral 

PROBA 2 – PREZENTAREA ŞI SUSȚINEREA PROIECTULUI DE DIPLOMA – oral 
 

Alte detalii organizatorice vor fi comunicate ulterior. 

Secretar Comisie, 

Șef lucrări dr. Gratziela BAHACIU 

gratziela.bahaciu@usamv.ro  

 
*Modelele pentru: „Cerere de înscriere” (formularul PO_1_F1), „Declarație pe propria răspundere privind autenticitatea lucrării de disertație” 

(formularul PO_1_F2)  vor fi transmise pe mail șefului de an și vor fi postate pe site-ul facultății (www.zootehnie.ro) și pe platforma de studiu 

online a facultății (https://igpa.usamvb.ro/)  
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