
FACULTATEA DE INGINERIA MATERIALELOR ŞI MECANICĂ 
 
 

ANUNŢ 
 
 

EXAMENELE DE DIPLOMĂ  SE DESFĂŞOARĂ DUPĂ 
URMĂTORUL CALENDAR: 
  

-  ÎNSCRIERILE LA EXAMENUL DE DIPLOMĂ:   
         PERIOADA  01.07.2019-14.07.2022 
  
 -  SUSŢINEREA EXAMENELOR  DE DIPLOMĂ: 
 
      1. SPECIALIZAREA ŞTIINŢA MATERIALELOR-
20.07.2022, ORA, 9,00 
 
      2. SPECIALIZAREA ECHIPAMENTE PENTRU 
PROCESE INDUSTRIALE-19.07.2022, ORA 9,00 

 

 
EXAMENELE DE DISERTAŢIE SE DESFĂŞOARĂ DUPĂ 

URMĂTORUL CALENDAR: 
 

 -  ÎNSCRIERILE LA EXAMENUL DE DISERTAŢIE:   
         PERIOADA  28.06.-08.07.2022 
 
 -  SUSŢINEREA EXAMENELOR  DE DISERTAŢIE: 
 
      1. SPECIALIZAREA MATERIALE AVANSATE - 
14.07.2022, ORA 9,00. 
 

     2. SPECIALIZAREA ECHIPAMENTE MODERNE DE 
FABRICARE ŞI TESTARE ÎN INGINERIA MECANICĂ-
15.07.2022, ORA 09,00. 
 
 
                                                              SECRETARIAT 



 
ACTE ÎNSCRIERE EXAMEN DE DIPLOMA 
 
1. Certificatul de naştere, copie conform cu originalul; 
2. După caz, certificatul de căsătorie şi/ sau actul (actele) de schimbare a numelui de 
naştere, copie conform cu originalul; 
3.  Diploma de bacalaureat sau echivalentă, original şi copie conform cu originalul; 
4. Suplimentul la diplomă, conform modelului în vigoare la data înscrierii la examenul de 
finalizare, cu semnătura rectorului şi ştampila instituţiei absolvite, original şi copie 
conform cu originalul.  
5. Diploma de absolvire a învăţământului de scurtă durată, original şi copie conform cu 
originalul (pentru absolvenţii învăţământului de scurtă durată care au făcut continuare de 
studii); 
6. Diploma de licenţă, original şi copie conform cu originalul (pentru absolvenţii care au 
urmat a doua specializare sau studiile de masterat); 
7. Certificatul de competenţă lingvistică într-o limbă de largă comunicare internaţională, 
eliberat sau vizat de departamentul de profil din Universitatea  “Valahia” din Târgovişte; 
8. 2 fotografii recente, dimensiuni 3x4 cm., color, (după modelul celor din cărţile de 
identitate). Nu se acceptă fotografii făcute pe hârtie fotografică tip permis auto (pe 
care nu se poate aplica ştampila) sau care nu sunt pe hârtie fotografică;  
9.  După caz, chitanţa de plată a taxei de examen; 
10. Copie BI/CI. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACTE ÎNSCRIERE EXAMEN DE DISERTAȚIE 
 
1. Certificatul de naştere, copie conform cu originalul; 
2. După caz, certificatul de căsătorie şi/ sau actul (actele) de schimbare a numelui de 
naştere, copie conform cu originalul; 
3.  Diploma de bacalaureat sau echivalentă, original şi copie conform cu originalul; 
4. Suplimentul la diplomă, conform modelului în vigoare la data înscrierii la examenul de 
finalizare, cu semnătura rectorului şi ştampila instituţiei absolvite, original şi copie 
conform cu originalul.  
6. Diploma de licenţă, original şi copie conform cu originalul (pentru absolvenţii care au 
urmat a doua specializare sau studiile de masterat); 
7. 2 fotografii recente, dimensiuni 3x4 cm., color, (după modelul celor din cărţile de 
identitate). Nu se acceptă fotografii făcute pe hârtie fotografică tip permis auto (pe 
care nu se poate aplica ştampila) sau care nu sunt pe hârtie fotografică;  
8. Copie BI/CI; 
9. Dosar plic. 
 

 


