
FACULTATEA DE CONSTRUCŢII DE MAŞINI ŞI MANAGEMENT INDUSTRIAL 
 
 

PROGRAMAREA EXAMENELOR  DE  DIPLOMĂ / LICENŢĂ 
SESIUNEA  SEPTEMBRIE 2018 

 
 

EXAMEN  DE DIPLOMĂ / LICENŢĂ 
 
Specializarea  Tehnologia construcţiilor de maşini 
11 septembrie 2018 -  evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate - oral, sala TCM7, ora 8,00 
11 septembrie 2018  -  susţinerea proiectului  de  diplomă - sala TCM7 , ora 8,00 
 
Specializarea  Maşini  unelte şi sisteme de producţie 
11 septembrie 2018 - evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate – oral- amf. MUS1,  ora 8,00 
11 septembrie 2018  -  susţinerea proiectului  de  diplomă,  amfiteatrul MUS1, ora 8,00 
 
Specializarea  Ingineria sudării 
11 septembrie 2018  -  evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate- oral,  sala TCM8 , ora 8,00 
11 septembrie 2018 - susţinerea proiectului  de  diplomă sala TCM8 , ora 8,00 
 
Specializarea  Mecanică fină  şi nanotehnologii 
11 septembrie 2018 - evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate - oral, sala 2S3, ora 8,00 
11 septembrie 2018  - susţinerea proiectului  de  diplomă – sala 2S3, ora 8,00 
 
Specializarea  Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice 
11 septembrie 2018  -  evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate- oral,  sala MSHP3 , ora 8,00 
11 septembrie 2018  -  susţinerea proiectului  de  diplomă,  sala MSHP3 , ora 8,00 
 
Specializarea  Inginerie economică în domeniul mecanic 
11 septembrie 2018  -  evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate – oral, amf.MUS2 , ora 8,00 
11 septembrie 2018  - susţinerea proiectului  de  diplomă, amf. MUS2, ora 8,00            
                                                                                                                                 
 

PROGRAMAREA EXAMENELOR  DE DISERTAŢIE 
SESIUNEA  SEPTEMBRIE 2018    

 
 -  Studii universitare / postuniversitare  de masterat  – 
 
Specializarea Tehnologii avansate de fabricaţie – 11 septembrie 2018     - sala TCM7, ora 11,00 

Specializarea Managementul şi tehnologia producţiei   11 septembrie 2018     -  sala TCM8 , ora 11,00 

Specializarea Inginerie şi management în fabricaţia mecanică (promoții anterioare) - 11 septembrie 2018   , sala 

TCM7, ora 12,00 

Specializarea Concepţia şi fabricaţia asistată de calculator  11 septembrie 2018    , laborator  SFF, ora 12,00 
 
Specializarea Sisteme micromecanice – 11 septembrie 2018 ,  amfiteatrul MUS 1, ora 12,00 

Specializarea Mecanica fluidelor aplicată/Sisteme hidropneumatice -11 septembrie 2018  , MSHP3, ora 12,00 
 
Specializarea Antreprenoriat industrial –11 septembrie 2018   , sala TCM7, ora 13,00 
 
                                  DECAN,                                                        
               Prof.univ.dr.ing. Cătălin-Gabriel Dumitraș                    Secretar șef, 
                                                                                                      Ing. Franc Nela 



 
 
 
 
 
 

 

 
 


