ANUNŢ
COMPETIŢIE PENTRU PREMIUL ANUAL DE EXCELENŢĂ
“Adrian GĂZDARU”
Premiul “Adrian Găzdaru” este o distincţie care se acordă
pentru cel mai bun proiect de diplomă susţinut de un absolvent
la finalul ciclului de licenţă.
Se acordă câte un premiu pentru programele de studiu de licenţă:
o Imbunătăţiri Funciare şi Dezvoltare Rurală;
o Ingineria şi Protecţia Mediului în Agricultură.
Premiul constă în:
• Trofeul anual “Adrian Găzdaru”;
• O diplomă;
• Un premiu în valoare de 5000 RON.
Premiul este acordat anual de dna Academician Georgeta Stoica, soţia Profesorului dr. ing. Adrian Găzdaru,
în colaborare cu USAMV Bucureşti, Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului.
Condiţii de eligibilitate şi modalităţi de înscriere:
• Candidaţii sunt absolvenţi înscrişi la susţinerea examenului de diplomă de la programele de studiu Îmbunătăţiri
Funciare şi Dezvoltare Rurală, respectiv Ingineria şi Protecţia Mediului în Agricultură
• Înscrierea în competiţia pentru acest premiu se face pe baza formularului de înscriere care se găseşte şi se
depune la secretariatul FIFIM, însoţit de CV-ul candidatului odată cu înscrierea la examenul de diplomă;
Criterii de evaluare a candidaturilor (punctajul maxim 10):
• Conţinutul şi calitatea proiectului de diplomă/elemente de originalitate şi inovaţie – 5 puncte;
• Calitatea prezentării orale a proiectului în cadrul examenului de diplomă – 3 puncte;
• Media generală pe parcursul anilor de studii licenţă – 1 punct;
• CV-ul candidatului, inclusiv activităţi extra-curriculare – 1 punct;
Evaluarea candidaturilor este facută de membrii comisiilor de examinare în cadrul examenului de diplomă pentru
cele două programe de studiu.
Anunţarea rezultatelor şi acordarea premiului:
• Câştigătorii premiului “Adrian Găzdaru” sunt anunţaţi la finalul sesiunilor de susţinere a examenului de
diplomă, în cadrul celor două programe de studiu;
• Ceremonia de acordare a premiului are loc cu ocazia anunţării rezultatelor la examenul de diplomă, în prezenţa
dnei Academician Georgeta Stoica sau a unui reprezentant desemnat de dumneaei.
Câteva repere biografice ale prof. univ. dr. ing. Adrian GĂZDARU, (n.1930 – d.2015):
Absolvent al Institutului de Construcţii din Bucureşti, Facultatea de Construcţii Hidrotehnice în anul 1954 şi Doctor
în Ştiinţe Tehnice din anul 1982, titlu obţinut la aceeaşi instituţie;
Profesor universitar la USAMVB-FIFIM, 1970-2000, cursurile de: Construcţii Hidrotehnice şi Gospodărirea Apelor,
Şef de catedră, conducător de doctorat la Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti;
Consilier al Ministrului Mediului, 1990-1991;
Coordonator pentru activităţi de concepţie, proiectare şi tehnologii pentru Amenajarea râului Dâmboviţa, 1986-1990;
Director tehnic la Trustul de Lucrări Hidrotehnice Speciale, Coordonarea execuţiei lucrărilor la Magistrala I de
Metrou în Bucureşti, 1975-1986;
Director general şi Director tehnic la Departamentul de Îmbunătăţiri Funciare din cadrul Ministerului Agriculturii,
1966-1975.

