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I. Norme metodologice generale de alegere a temei lucrării de diplomă 

 O lucrare de diplomă poate avea dublă îndrumare (2 coordonatori); 

 Aceeaşi tema (cu particularităţi diferite) poate fi tratată de maxim doi 

studenţi/absolvenţi; 

 Temele (titlurile) lucrărilor de diplomă vor fi afişate la avizierul departamentului 

care realizează îndrumarea lucrărilor; 

 Temele (titlurile) lucrărilor de diplomă pot fi propuse şi de către studenţi, urmând 

a fi avizate de către cadrul didactic îndrumător, directorul de departament şi 

decan. 

 După alegerea temei pentru proiectul de diploma studenţii, vor completa Cererea tip 

pentru alegerea lucrării de absolvire (anexa 1), pe care o vor depune la secretariatul 

departamentului coordonator. Confirmarea temei se va face de către conducerea Facultăţii. 

  Cadrele didactice îndrumătoare vor completa formulare tip pentru: 

- Tema de diplomă (anexa 2); 

- Referatul de evaluare a proiectului de diplomă (anexa 3). 

 Referatul îndrumătorului, prin care este evaluat, cu notă, conţinutul lucrării, va fi predat 

de către acesta, la Secretariatul Facultăţii cu cel puţin două săptămâni înainte de susţinerea 

examenului de absolvire. 

 În cazul respingerii lucrării de absolvire de către îndrumător, absolventul nu îndeplineşte 

condiţiile de înscriere la examenul de absolvire. 

 

II. NORME METODOLOGICE DE REDACTARE A LUCRĂRII DE DIPLOMA 

 

1.1 Tipologia şi structura proiectului de diploma 

1.2 Volumul şi forma de prezentare a proiectului de diploma 

1.3 Recomandări pentru redactarea parţilor caracteristice ale proiectului 

  1.3.1 Introducere 

  1.3.2 Analiza stadiului actual al temei 

  1.3.3 Contribuţii teoretice şi aplicative la soluţionarea temei 

   A. Pentru partea tehnica a proiectului de diploma 

   B. Pentru partea ecologica sau proiectul cu caracter tehnico - ecologic 

  1.3.4 Concluzii 

  1.3.5 Bibliografia 

  1.3.6 Opis 
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1.1 Tipologia şi structura proiectelor de diplomă 
Având în vedere cunoştinţele variate pe care studenţii acestui profil le asimilează în 

timpul anilor de studii, proiectele de diplomă pot fi concepute ca având un caracter: 

a. preponderent tehnic - proiectul având 2 părţi distincte; una tehnică iar cealaltă 

ecologică; partea tehnică a proiectului fiind cea mai extinsă; 

b. preponderent ecologic - proiectul având 2 parţi distincte; una tehnică iar cealaltă 

ecologică; partea ecologică a proiectului fiind cea mai extinsă; 

c. tehnico - ecologic. 

 Toate proiectele de diplomă ale studenţilor de la programul de studii Ingineria sistemelor 

biotehnice şi ecologice trebuie să se încadreze într-unul din tipurile amintite anterior, iar dacă 

specificul temei nu permite dezvoltarea ei atât în domeniul tehnic cât şi în cel ecologic, se 

vor trata în cadrul proiectului două teme distincte care să acopere ambele domenii. 

 O anumită parte a unui proiect de diplomă poate fi numita tehnică dacă face apel la 

cunoştinţele tehnice specifice domeniului ingineriei mediului. În aceasta secţiune s-ar putea 

trata subiecte ca: scheme de purificare a aerului; scheme de reciclare a deşeurilor; scheme de 

purificare a apei; scheme reprezentative; descrierea aparatului; diagrame; efectuarea 

măsurătorilor; prelevarea datelor; etc. 

 În cazul în care o parte a proiectului de diplomă face referiri numai la noţiuni şi 

cunoştinţe din cadrul unor domenii specializate ca: reciclarea deşeurilor, climatologie, 

tehnologii şi echipamente de protejarea şi purificarea aerului, tehnologii şi echipamente de 

protejarea şi purificarea apei, ştiinţa solului, managementul mediului etc, acea parte va fi 

considerată ca parte ecologică putând fi inclusă în proiectul de diplomă. 

Exemple de domenii cu caracter ecologic: 

 Epurarea apelor uzate din industria alimentară; 

 Reciclarea deşeurilor provenite din echipamentele electrice şi electronice; 

 Impactul zgomotului produs de transportul pe calea ferată asupra mediului; 

 Sisteme de filtrare a gazelor prin perdea de apă; 

 Aspecte privind influenţa activităţilor industriale asupra calităţii aerului; 

 Studiu meteorologic cu ajutorul staţiei Rainwise. 

 Proiectul de diplomă cu caracter tehnico-ecologic este un proiect complex care 

presupune utilizarea cunoştinţelor asimilate în cadrul mai multor discipline de învăţământ, 

modul de utilizare a acestor cunoştinţe nepermiţând separarea proiectului în două secţiuni 

distincte. 

 Temele unor astfel de proiecte ar putea fi: 

 Proiectarea unei staţii de epurare a apelor uzate din industria de prelucrare 

a pesticidelor; 

 Metode de proiectare în protecţia la radiaţiile nucleare; 

 Instalaţie de preparare şi dozare a floculanţilor pentru tratarea apei; 

 Concepte în proiectarea depozitelor ecologice în deşeuri municipale; 

 Tehnologia reciclării materialelor compozite. 

 Pornind de la misiunea şi obiectivele învăţământului de ingineria mediului vor fi 

apreciate în mod deosebit temele care îmbină într-un ansamblu problemele tehnice cu cele 

ecologice, urmărind impactul ecologic al măsurilor tehnice sau, invers, materializarea unor 

deziderate ecologice în soluţii şi configuraţii tehnice, fără a fi neglijate şi implicaţiile 

socio-umane ale acestora. 
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1.2 Volumul şi forma de prezentare a proiectului de diploma 
 Din punct de vedere al formei de prezentare, proiectul de diplomă va cuprinde două părţi 

componente: partea scrisă şi partea grafică. 

 Partea scrisă a proiectului de diplomă va avea un număr de pagini cuprins între 70 şi 80. 

Acest număr se distribuie între partea tehnică şi partea ecologică a proiectului de diplomă 

(dacă este cazul) în proporţii egale, în proporţii de aproximativ 70% cu 30%, sau invers, 30% 

cu 70%. 

 La redactarea materialului scris şi la întocmirea materialului grafic se vor respecta 

prescripţiile standardelor în vigoare. Dintre standardele cu caracter general se vor consulta şi 

respecta următoarele: 

- STAS 6443- 88: Publicaţii periodice. Prezentarea redacţională a articolelor; 

- STAS 6857/2- 77: Documentaţia tehnica în construcţia de maşini. Condiţii generale 

pentru documente scrise. 

 Proiectul de diplomă se va redacta pe coli de format A4, la un rând pe pagina, mărimea 

fontului Times New Roman, 12, cu 2,0 cm sus (top) şi jos (bottom), 3,0 cm la stânga (left) şi 

1,5 la dreapta (right), mirror. Va fi utilizat un header 1,5 cm (cu Times New Roman, 12 titlul 

lucrării/titlul capitolului) şi un footer care va cuprinde paginaţia cu cifre arabe. (Anexa 4) 

 Coperta şi prima pagină a părţii scrise (care constituie subcoperta), vor fi identice şi vor 

indica tema proiectului, numele şi prenumele absolventului, numele şi prenumele cadrului 

didactic îndrumător şi anul elaborării (vezi anexa 5) 

 Pagina a doua constituie Tema proiectului care se va completa pe formulare de forma 

celui din anexa 2, cu datele şi semnăturile prevăzute. 

 Pagina a treia, rezumatul, de maxim o pagină, reprezintă o redactare concisă şi precisă a 

conţinutului proiectului, a ideilor esenţiale, urmată de o scurtă sinteză a rezultatelor, a 

concluziilor şi a recomandărilor. Va cuprinde scopul temei, stadiul realizării în producţie sau 

cercetare, soluţiile personale şi principalele metode adoptate pentru finalizarea acestora, în 

final se va face referire la utilitatea lucrării şi la aplicaţiile ei practice. 

 Pagina a patra a proiectului va conţine cuprinsul lucrării redactate conform STAS, 

folosind numerotarea zecimală. 

 În continuare urmează conţinutul propriu-zis al proiectului care se va redacta sistematic, 

clar şi concis, evitând scrierea repetată a unor formule, explicaţii simple, etc. 

 Relaţiile şi figurile se vor numerota pe capitole, în ordine cronologică, recomandându-se 

ca, după numărul figurii, sa se specifice conţinutul acesteia. De exemplu: 
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Fig. 3.4 Distribuţia temperaturii în straturile atmosferice 

 

 Se recomandă ca fiecare capitol sa înceapă pe o pagina nouă, păstrând constantă distanta 

de la marginea de sus a foii la titlul capitolului. 

 Cifrele care indica numărul relaţiei se vor include între paranteze şi se vor alinia pe 

verticală. Redactarea textului se va face la persoana a 3-a. Atât în text cât şi în partea grafică 

se vor utiliza simbolurile şi terminologiile conform standardelor în vigoare, chiar dacă în 

documentaţiile utilizate apar alte notaţii. De asemenea, este necesar ca simbolurile şi 

notaţiile utilizate sa fie uniforme în toată lucrarea. 

 La redactare se indică, în majoritatea cazurilor ca relaţiile să se scrie separat de text, 

repartizate aproximativ simetric faţă de lăţimea paginii, iar semnificaţia fiecărui coeficient se 

indica într-un rând separat, în ordinea în care acesta apare în relaţia respectivă. De exemplu 

(anexa 4): 

 

Δxi= X -Xi (3.1) 

în care: 

Δxi - abaterea; X - valoarea reala; 
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 În cazul în care se utilizează multe simboluri şi coeficienţi, se poate indica semnificaţia 

acestora într-o listă de simboluri şi notaţii, în cadrul unei subdiviziuni distincte de la 

începutul proiectului. 

 Referinţele în text la relaţiile de calcul din proiect se fac prin indicarea numărului de 

ordine al relaţiei respective, scris intre paranteze, de exemplu: "înlocuind în relaţiile (3.9) şi 

(3.10) se obţine:" 

 Tabelele se dispun în cadrul proiectului acolo unde sunt amintite, şi se numerotează; 

numărul de ordine fiind precedat de cuvântul "Tabelul", care se scrie în partea dreapta sus, 

deasupra acestuia. 

 Pentru orice relaţie sau scheme de principiu preluate din literatura de specialitate se va 

indica în mod obligatoriu sursa bibliografica printr-o trimitere de forma: "folosind metoda 

descrisa în [11, pag. 23] s-a obţinut...". Prima cifra indica poziţia publicaţiei citate în lista 

bibliografică de la sfârşitul proiectului. 

 Schiţele explicative referitoare la problematica tratată vor fi întocmite la dimensiunile 

necesare şi vor fi incluse în text fără chenar. Se recomandă ca aceste figuri să fie executate 

folosind programe software specializate. 

 La transcrierea calculelor, se vor evita demonstraţiile simple punându-se accentul pe 

algoritmul esenţial. La scrierea formulei de calcul, relaţiei cu simboluri corespunzătoare, 

după semnul "=" urmează înlocuirea în aceasta, a valorii finale, fără relaţii şi calcule 

intermediare. 

 În cazul repetării unor calcule pentru valori numerice diferite, nu se vor prezenta toate 

calculele individuale, ci după scrierea algoritmului pentru o valoare reprezentativa, restul se 

va prezenta centralizat sub forma tabelara. 

Partea grafică va cuprinde elemente specifice temei, de la caz la caz pot fi: 

- scheme de purificare a aerului; 

- scheme de reciclare a deşeurilor; 

- scheme de purificare a apei; 

- scheme reprezentative; 

- descrierea aparatului; 

- diagrame;  

- efectuarea măsurătorilor; 

- prelevarea datelor. 

 Numărul concret şi volumul planşelor se vor stabili de comun acord cu conducătorul 

proiectului. Orientativ pentru un proiect cu caracter tehnic se recomandă un număr de 2 - 3 

formate A1, iar pentru un proiect cu caracter ecologic un număr de 1 - 2 formate A1. 

 Aceasta se va prezenta pe formate standardizate şi la o scară corespunzătoare. Regulile de 

reprezentare grafică trebuie să fie conform standardelor în vigoare. 

 În calculul volumului parţii grafice a proiectului nu sunt socotite decât planşele 

elaborate de student şi nu documentaţia grafică preluată de sursa de documentare. 

 De asemenea, aspectul parţii grafice nu trebuie sa genereze impresia încadrării cu orice 

preţ în volumul recomandat. Scara la care se fac reprezentările grafice trebuie corelată cu 

gradul de relevanţă a reprezentării în general, cu nivelul de semnificaţie a detaliilor şi cu 

densitatea de informaţie ce trebuie transmisă. 

 În partea scrisă trebuie să existe referiri şi explicaţii pentru fiecare schema respectiv 

diagrama. La elaborarea materialului grafic se va ţine cont de prescripţiile standardelor de 
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specialitate. Schemele descrise se prezintă într-o anexa separată de lucrare. În funcţie de 

volumul efortului depus pentru elaborarea acestora îndrumătorul proiectului poate reduce 

numărul necesar de formate ale părţii grafice sau alte cerinţe ale proiectului de diplomă. 

 

1.3 Recomandări pentru redactarea părţilor caracteristice ale proiectului 

 

1.3.1 Introducere 

 În introducere lucrării se va arăta necesitatea studierii domeniului căreia îi aparţine tema 

propusă, precum şi importanţa subiectului proiectului de diplomă pentru domeniul studiat. 

 Se va arata clar şi concis obiectul şi scopul proiectului, problemele care au fost analizate 

şi rezolvate în lucrare şi modul general de soluţionare a acestora. 

 Se vor face scurte referiri la măsura în care proiectul contribuie la rezolvarea sau 

îmbunătăţirea problemelor, respectiv soluţiilor studiate. Introducerii îi vor fi afectate maxim 

2 pagini. 

 

1.3.2 Analiza stadiului actual al temei 
 Scopul acestei secţiuni este de a face o sinteză a documentării teoretice de a prezenta 

nivelul atins în cercetarea pe plan naţional şi internaţional şi caracteristicile generale ale 

domeniului în care se face cercetarea. În acest sens, se recomandă un studiu amănunţit a 

literaturii de specialitate referitoare la acest subiect. 

 În finalul acestui capitol, după ce s - a prezentat stadiul actual al temei, trebuie să se facă 

referiri la scopul şi metoda utilizată în cadrul proiectului de diplomă la eventualele 

contribuţiile personale aduse cercetării, referiri care sa justifice angrenarea în proiectul 

curent. Volumul acestui capitol este de 5...10 pagini. 

 

1.3.3 Contribuţii teoretice şi aplicative la soluţionarea temei 

 A. Pentru partea tehnică a proiectului de diplomă 
 Acesta fiind capitolul de baza al proiectului, se va prezenta contribuţia personală a 

absolventului la rezolvarea temei. În funcţie de tema aleasă acum se va descrie pe larg fie 

metodologia urmată fie tehnologia sau soluţia constructivă de bază concepută. Din modul de 

expunere trebuie sa rezulte clar care sunt elementele preluate şi care sunt cele originale 

propuse de candidat. 

 Daca subiectul ales presupune culegerea unor date iniţiale în partea de început a acestui 

capitol se prezintă modul lor de culegere şi prelucrare. Dacă este cazul se pot face referiri la 

calculul principalilor parametrii statistici, verificarea normalităţii repartiţiei sau la 

determinarea erorilor de măsurare şi stabilirea preciziei metodei de culegere sau măsurare 

folosite. 

 Calculele vor fi însoţite de schiţe explicative la mărimea impusă de complexitate şi 

eventual de gabarit. Diferitele soluţii constructive noi vor fi dimensionate şi verificate cu 

ajutorul calculelor statistice caracteristice.  

 Daca subiectul are un caracter pur tehnologic, se vor prezenta diferite variante de 

itinerar, făcându-se o analiza atât individuală cât şi comparativă a variantelor. 

 În acest capitol trebuie să se prezinte descrieri constructive, funcţionale şi tehnologice 

ale echipamentelor şi tehnologiilor prezentate în detaliu pe planşele din partea grafică. În 

final, datele (rezultatele) obţinute se pot prezenta sub forma tabelară sau de diagrame. 
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 Tabelele şi diagramele vor fi însoţite de interpretări specifice cât şi comparative cu 

rezultate similare din bibliografie. 

 Aspecte legate de tehnica securităţii muncii vor fi tratate aparte în cadrul unui subcapitol 

(paragraf) special al proiectelor de diploma. 

 

B. Pentru partea ecologica sau proiectul cu caracter tehnico - ecologic 
 În aceasta parte se va prezenta clar care este obiectivul cercetării, care este situaţia 

actuală în problema cercetată, cu puncte tari şi puncte slabe, de ce este necesară cercetarea şi 

care sunt implicaţiile ecologice ale acestora. Se vor prezenta argumente ecologice, se va 

face o comparaţie între efectele procesului studiat. Se va urmări prezentarea fenomenului 

atât în manifestările lui calitative cât şi cantitativ, în acest sens, se vor utiliza formule, 

diagrame, se vor elabora reprezentări grafice pentru corelaţiilor dintre variabilele procesului. 

 Se va iniţia modelarea procesului studiat şi simularea desfăşurării lui în vederea 

validării modelului propus. Se vor utiliza analize factoriale pentru izolarea şi cuantificarea 

influenţei factorilor. Se vor caută modalităţi de funcţionare şi soluţii optime. 

 Unde este cazul, se vor genera experimente care vor fi prelucrate statistic pentru 

identificarea tendinţelor iar concluziile se vor prezenta într-o formă cât mai sugestivă şi 

accesibilă. 

 Se vor descrie în mod distinct metodele utilizate, avantajele şi dezavantajele acestora în 

cunoaşterea fenomenului, gradul de eroare pe care îl introduc. Se vor analiza comparativ 

metodele cu similitudinile şi diferenţele pe care le presupun. Se va proceda, astfel, la analiza 

şi optimizarea metodelor. Se recomanda utilizarea tabelelor pentru a uşura interpretarea 

datelor. Se vor defini cu precizie conceptele folosite şi se va opera cu sistematizări şi 

clasificări. Se vor utiliza sau construi indicatori globali sau specifici care sa reflecte cât mai 

fidel esenţa fenomenului, dar în acelaşi timp, sa acopere cat mai multe din specificităţile 

acestuia. 

 Se vor analiza comparativ soluţiile propuse şi vor fi susţinute fiecare cu calcule 

statistice. Se vor prezenta deschiderile pe care acestea le generează în mediul de 

desfăşurarea procesului cercetat. Se vor estima bugetele necesare pentru realizarea acestor 

soluţii. Se vor face asimilări ale procesului cercetat cu procese cunoscute transferându-se, 

astfel, în domeniul studiat, metode şi concluzii validate de practici pentru fenomene şi 

procese asemănătoare. Se va investiga zona de valabilitate a acestora. Se vor emite ipoteze 

privind evoluţia în viitor ale aspectelor studiate, se vor genera previziuni şi prognoze în 

acest sens, estimându-se efectele probabile în paralel cu costurile.  Se va evalua impactul 

socio-uman al soluţiilor propuse şi se va evidenţia potenţialul uman necesar pentru 

înfăptuirea lor. Se vor contura interfeţe între procesul sau fenomenul studiat şi celelalte 

elemente ale mediului ecologic în care acesta se dezvolta, formulându-se exigenţele 

necesare pentru corelări cu legislaţia în vigoare. 

 În sfârşit, acolo unde este cazul, se vor genera obiective pentru sistemele studiate, 

strategii şi linii de conduită pentru atingerea obiectivelor, precum şi modalităţi de control şi 

validare a realizărilor.  

 

1.3.4 Concluzii 
 Vor cuprinde într-o forma cât mai concisă şi pe puncte principale rezultate obţinute în 

tema tratată, subliniindu-se contribuţia adusă prin propriile cercetări. Se vor scoate în 
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evidenţă elementele de noutate ale lucrării. Daca rezultatele obţinute pot fi aplicate în 

activitatea industrială sau ecologică se vor face recomandările corespunzătoare. 

 

1.3.5 Bibliografia 
 Lista bibliografica a lucrărilor consultate se dă o singură dată, la sfârşitul proiectului sau 

la sfârşitul unei părţi a proiectului de diplomă (dacă este cazul). Ea va cuprinde lucrările 

consultate numerotate, prezentate în ordine alfabetică după numele primului autor. 

 Se vor introduce în lista bibliografica numai acele lucrări care au fost direct utilizate în 

proiect şi deci care într-un mod sau altul au contribuit la realizarea lucrării. 

 Elementele referinţei bibliografice (conform STAS 6158- 70):(anexa 4) 

 - cărţi şi monografii tehnice: numele şi prenumele autorului (prenumele cu iniţiale); 

titlul cărţii; traducerea titlului; numărul ediţiei; locul publicării; editura; anul publicării; 

număr de volume. 

 - articole sunt: numele şi prenumele autorului (prenumele cu iniţiale) traducerea titlului; 

titlul revistei; volum şi număr; anul apariţiei; paginile între care figurează lucrarea. 

 

1.3.6 Opis 
În opis se va specifica numărul de pagini al părţii scrise, numărul de figuri şi tabele 

incluse în partea scrisă, numărul de desene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ghid pentru elaborarea proiectului de diploma 

 

 

 

 

 

10 

Anexa 1 

 

UNIVERSITATEA ”DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI            Nr. ............/...............2020 

FACULTATEA DE INGINERIE ŞI AGRONOMIE DIN BRĂILA        

DEPARTAMENTUL MEDIU, INGINERIE APLICATĂ ŞI AGRONOMIE    

 

APROBAT DECAN, 

Conf.dr.ing.ec. Adrian Mihai Goanță 

 

 

DOMNULE DECAN, 

 

Subsemnatul (a) ...............................................................................................................  

absolvent al Facultăţii de Inginerie şi Agronomie din Brăila, specializarea 

.......................................................................................................................................................

ISBE, anul ..........., promoţia .............., vă rog să binevoiţi a-mi aproba tema lucrării de licenţă 

/ disertaţie intitulată: 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

............................................. 

având ca îndrumător ştiinţific pe .......................................................................................... 

Lucrarea de licenţă / disertaţie doresc să o susţin în sesiunea (luna şi anul) 

........................................................................... 

Menţionez că am acceptul îndrumătorului ştiinţific pentru tema de mai sus. 

 

 

 

Data ........................      Semnătura ........................... 

 

Aprobat  

Director departament, 

Prof.dr.ing. Cristian Silviu Simionescu 

 

Data .........................                                                          Semnătura ............................. 

 

 

Îndrumător ştiinţific (gradul didactic, numele, prenumele, semnătura) 

 

........................................................................................................................ 

 

Domnului Decan al Facultăţii de Inginerie şi Agronomie din Brăila 
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Anexa 2 

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI    Nr____/_____2020 

FACULTATEA DE INGINERIE ŞI AGRONOMIE DIN BRĂILA APROBAT  

Departament: M.I.A.A.             DECAN, 

           

TEMA 

PROIECTULUI DE DIPLOMĂ 

 Student.................................................................................................................. .....

......................................................................................................................................... 

 Denumirea temei....................................................................................................... 

............................................................................................................................. ............

.........................................................................................................................................

 Principalele caracteristici tehnice.............................................................................. 

.........................................................................................................................................

............................................................................................................................. ............

......................................................................................................................................... 

 Principalele caracteristici ecologice......................................................................... 

.........................................................................................................................................

............................................................................................................................. ............

......................................................................................................................................... 

 Continutul partii scrise (capitole principale)............................................................. 

......................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ............ 

.........................................................................................................................................

............................................................................................................................. ............ 

.........................................................................................................................................

............................................................................................................................. ............

......................................................................................................................................... 

 Continutul partii desenate......................................................................................... 

.........................................................................................................................................

............................................................................................................................. ............

.........................................................................................................................................

............................................................................................................................. ............ 

 

Director departament,       Indrumator, 

(Numele, Prenumele, Semnatura)                 (Numele, Prenumele, Semnatura) 
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Anexa 3 

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI     

FACULTATEA DE INGINERIE ŞI AGRONOMIE DIN BRĂILA   

Departament: M.I.A.A.              

 

REFERAT 

asupra proiectului de diploma al candidatului................................ 

 

 Subsemnatul.........................................................................................conducător de proiect 

al candidatului, am verificat proiectul e diplomă şi am constatat următoarele: 

 

 

 1) Tema proiectului este:........................................................................................................ 

................................................................................................................................................. 

 

2) Tratarea problemelor impuse prin tema s-au rezolvat în felul următor: 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.......................................................................................... 

 

3) Partea grafica a fost realizata după cum urmează: 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................................................................ 

 

În concluzie, proiectul absolventului poate (nu poate) fi prezentat spre susţinere în faţa 

comisiei, cu nota:........................ 

Conducător proiect 
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DECLARAŢIE 

 

Subsemnatul...................................................absolvent al Universităţii 

„Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Inginerie şi Agronomie din Brăila, 

specializarea.............................................................., înscris la examenul de 

licenţă/disertaţie  la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea de 

Inginerie şi Agronomie din Brăila, domeniul .................................., specializarea 

................................................................., declar pe propria răspundere că 

lucrarea de faţă este rezultatul muncii mele, pe baza cercetărilor mele şi pe baza 

informaţiilor obţinute din surse care au fost citate şi indicate, conform normelor 

etice, în note şi în bibliografii conf. Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si 

drepturile conexe. 

Declar că nu am folosit în mod tacit sau ilegal munca altora şi că nici o 

parte din lucrare nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale altcuiva, 

persoană fizică sau juridică. 

Declar că lucrarea nu a mai fost prezentată sub această formă vreunei 

instituţii de invăţămant superior în vederea obţinerii unui grad sau titlu stiinţific 

ori didactic. 

 

 

DATA____________                   Semnătura_____________ 
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Anexa 4 

Formatul proiectului pentru tehnoredactare computerizată (exemplu) 

 

Titlu capitol Times New Roman 18pt, Bold 

Subcapitol 1 (Times New Roman 16pt, Bold) 

Subcapitol 2 (Times New Roman 14pt, Bold) 

Subcapitol 3 (Times New Roman 12pt, Italic) 

 

<10 mm> Textul se va redacta în format Times New Roman cu mărimea caracterelor de 12pt, 

Justify, Line spacing: Exactly, 17pt. 

Formatul paginii: A4 cu margini: stânga 30mm, dreapta 15mm; sus 20 mm, jos 20 mm. 

Paginile se vor numerota în partea de jos la mijloc. 

Figurile vor avea dimensiunile corespunzătoare încadrării în pagină şi vor fi poziţionate 

central. 

 

 
Fig. 1.1 Schema unui recuperator de caldura STEIN – INDUSTRIE – LURGI cu ardere desulfurata a 

carbunilorin prezenta calcarului. 

A – alimentare carbune;  B – calcar;  C – focar; D – ciclon; E – schimbator ext; F – recuperator caldura;  

G – v entilator; H – d esprafuitor; J – cos evacuare gaze. 

 

Fig.<nr capitol>.<nr figura> Caractere Times New Roman de 10pt bold. 

Denumire figură. Caractere Times New Roman de 10pt. 

Conţinut figură. Caractere Times New Roman de 10pt italic. 

 
Tabelul 1 (Times New Roman 10pt bold italic) Titlu tabel (Times New Roman 10pt italic) 

   

   

 

 Ecuaţiile se vor scrie în Microsoft equation (insertobjectMicrosoft equation 3.0 ). Se 

vor poziţiona central şi se vor numerota conform model de mai jos 

(ex : ecuaţie <nr. capitol><nr.ecuatie>) 
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.....2/)( 3  xxxf  (3.1) 

 

 Referinţele bibliografice: 

 

Exemplu: 

[1] Ciurea, A., Cartas, V., Stanciu, C., Popescu, M., Managementul mediului, Volumul I, II, 

Editura Didactica şi Pedagogica, Bucuresti, 2005.,pg 123-132. 

........................................................................................................................................... 
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Anexa 5 (Exemplu prima pagina de interior şi coperta) 

 

UNIVERSITATEA ,,DUNĂREA DE JOS’’ DIN GALAŢI 

FACULTATEA DE INGINERIE ŞI AGRONOMIE DIN 

BRĂILA 
PROGRAM DE STUDIU: INGINERIA SISTEMELOR BIOTEHNICE ŞI 

ECOLOGICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROIECT DE DIPLOMĂ 
 

 

 

 

 
Coordonator ştiinţific: 

 

 

 

 
                                                                                     Absolvent, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iulie 2020 

 


