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Nu șterge textele astea două. Nu uni 

documentul ăsta cu alt document. Asigură-te 

că pe foaia tipărită se văd cele două texte 

 

 

UNIVERSITATEA PETROL - GAZE DIN PLOIEȘTI Anexa 9 

FACULTATEA: scrie aici Științe Economice 

DOMENIUL: scrie aici domeniul studiilor tale. Este Administrarea Afacerilor pentru ECTS și MMC, Contabilitate 

pentru CIG, Management pentru Management, Cibernetică, Statistică și Informatică Economică pentru Informatică 
Economică și respectiv Finanțe pentru Finanțe-Bănci 

PROGRAMUL DE STUDII: scrie aici denumirea specializării (ex. Management) 

FORMA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: IF/FR/ID: scrie aici IF dacă ești la zi și ID dacă ești la ID 

 
 

Aprobat, 

Director de departament, 

scrii aici Conf. univ. dr. Mureșan Jianu Daniel dacă 

îndrumătorul este de la departamentul ADA și 

respectiv Conf. univ. dr. Tudorică Bogdan dacă 
îndrumătorul este de la departamentul CIF 

Declar pe propria răspundere că voi elabora personal proiectul 

de diplomă / lucrarea de licenţă / disertaţie şi nu voi folosi alte 

materiale documentare în afara celor prezentate la capitolul 

„Bibliografie”. 

 
Semnătură student(ă): Nu uita să semnezi  

DATELE INIŢALE PENTRU PROIECTUL DE DIPLOMĂ / LUCRARE LICENŢĂ / LUCRARE DISERTAŢIE 

Proiectul a fost dat studentului/studentei: Îți scrii numele și prenumele 

 

1) Tema proiectului / lucrării scrie aici titlul complet al proiectului tău 

 

 

2) Data eliberării temei: scrie aici aceeași dată pe care ai trecut-o pe anexa 7 la data eliberării temei. E probabil o dată 

din septembrie sau octombrie 2020 

3) Tema a fost primită pentru îndeplinire la data: scrie aici data la care ai făcut anexa 7 

4) Termenul pentru predarea proiectului/ lucrării: scrie aici iunie 2021 

5) Elementele iniţiale pentru proiect / lucrare: scrie aici ce îți spune îndrumătorul. Dacă îndrumătorul nu îți spune  

nimic, scrie denumirile câtorva cursuri care au legătură directă cu proiectul tău (ex. “cursul de Econometrie”), sau / și 

“bibliografie, webografie, documente studiate la entitatea economică/ instituția publică/ instituția financiară unde a fost 

realizat studiul de caz” 

 

 

6) Enumerarea problemelor care vor fi dezvoltate: scrie aici ce îți spune îndrumătorul. Dacă îndrumătorul nu îți spune  

nimic, scrie în ordine numele capitolelor din lucrarea ta. 

 

7) Enumerarea materialului grafic (acolo unde este cazul): scrie aici ce îți spune îndrumătorul. Dacă îndrumătorul nu îți  

spune nimic, scrie în ordine numele figurilor și graficelor mari (mari de o pagina A4 sau mai mari, daca ai așa ceva) pe  

care le ai în lucrarea ta. Dacă nu ai așa ceva, pui o bară. 

 

8) Consultaţii pentru proiect / lucrare, cu indicarea părţilor din proiect care necesită consultarea: scrie aici ce îți spune 

spune îndrumătorul. Dacă îndrumătorul nu îți spune nimic, scrie “Ori de câte ori a fost necesar”. 

Conducător ştiinţific: scrie aici gradul didactic, 

numele și prenumele coordonatorului. Asigură-te că 

scrii corect gradul didactic – daca e nevoie întreabă-ți 

îndrumătorul. Ex. Conf.univ.dr. Străoanu Boni 

Mihaela 

Student(ă) Îți scrii numele și prenumele 

  

Semnătura:  

 

Semnătura: Nu uita să semnezi  

 

 
 

Completează tot, tipărește în două exemplare, semnează sus și jos. Un exemplar în proiect, un 

exemplar în dosarul plic. Tot când ai terminat de completat, salvează documentul și ca pdf, ca sa îl 

poți pune pe CD, lângă celelalte documente. 

Nu șterge textul ăsta 


