
ANUNŢ 
 

Susţinerea proiectelor de diplomă la Specializarea PRELUCRAREA 

PETROLULUI ȘI PETROCHIMIE – sesiunea septembrie 2022, va avea loc 

în data de 16.09.2022, începând cu ora 9.00. 

Înscrierea candidaţilor în vederea susţinerii proiectelor de diplomă se va 

face la secretarul comisiei, corpul I, et II, în zilele de 12 și 13 septembrie în 

intervalul orar 12.00-15.00. 

Fiecare candidat trebuie să depună, în momentul înscrierii 

următoarele: 

 Un dosar plic care să conțină: 

- Cererea de înscriere (Anexa 12 – F269.13/Ed.2) 

- Copie după cartea de identitate 

- Nota de lichidare (completată şi semnată) 

- Pagina cu titlul lucrării (Anexa 8 – F271.12/Ed.3) 

- Pagina cu datele iniţiale pentru proiectul de diplomă (Anexa 9 – 

F272.13/Ed2) 

- Aprecierea conducătorului ştiinţific (Anexa 10 – F273.13/Ed2) 

- Copie după chitanța privind plata taxei de examinare in cuantum de 

200 (două sute) lei, în cazul candidaților la examenul de finalizare a 

studiilor proveniți dintre studenții UPG care repetă examenul sau 

care nu l-au susținut în primii doi ani de la absolvire. 

 

 Proiectul de diplomă în format tipărit și în format electronic – CD 

(format PDF neprotejat, care să permită accesarea textului). Nu se admit 

fișiere sau pagini PDF scanate. CD-ul trebuie să conțină și prezentarea 

lucrării.  

 

Anexele 8, 9, 10, în dublu exemplar, vor fi completate și semnate în 

original (de absolvent, de cadrul didactic coordonator și de directorul 

de departament din care face parte cadrul didactic coordonator) și vor 

fi incluse în dosarul de înscriere și în proiectul de diplomă. 

 

Ordinea documentelor în proiectul de diplomă este următoarea: 

- Pagina cu titlul lucrării (Anexa 8 – F271.12/Ed.3) 

- Pagina cu datele iniţiale pentru proiectul de diplomă (Anexa 9 – 

F272.13/Ed2) 

- Aprecierea conducătorului ştiinţific (Anexa 10 – F273.13/Ed2) 

- Cuprinsul proiectului de diplomă, urmat de conținutul acestuia. 

 

  Preşedinte comisie,        Secretar comisie, 

Prof. dr. ing. CIUPARU DRAGOȘ                Șef lucr. dr. ing. POPA MARIA 


