
ANUNT IMPORTANT! 

 

Pentru ridicarea diplomelor de licență sau master de la Biroul Acte de studii 

Rectorat – B-dul Eroilor nr.29, etaj.II 

Absolvenții își vor face o programare telefonică la numărul  0787611356  
la Rectorat - Biroul Acte de studii, unde se vor prezenta având asupra lor 

Suplimentul la diploma pe care doresc să o ridice, supliment ce poate fi 

ridicat de la secretariatul facultății, Colina Universității. 

 

Informații pentru ridicarea documentelor în original de la secretariatul 

facultății Colina Univ., corp A, sala A II 5 

 între orele 12 – 15 de luni până vineri 

 
Pt.ridicarea documentelor originale de la dosarul absolvenților de  LICENTA  si  MASTER 

promotii inclusiv Februarie 2022, aceștia trebuie sa parcurga urmatorii pasi: 

 

- Sa aiba finalizate toate procedurile de lichidare (biblioteca și cămin, 

carnetul de student si legitimatia de calatorie fiind necesare la 

secretariat (in cazul in care acestea le lipsesc,  pot fi anuntate ca si 

documente pierdute, cu dovada aferenta) 

- Absolventii promotiilor anterioare anului 2017 au posibilitatea de: 

a) A merge personal la biblioteca  (avand asupra lor legitimatia de 

biblioteca primita sau cu anuntul de pierdere al acesteia in cazul in 

care nu o mai detin) - cu formularul de la finalul anuntului – in cazul 

in care acest demers nu a fost rezolvat la finalizarea studiilor.  

b) A trimite pe emailul f-itmi@unitbv.ro anterior deplasării la 

secretariat, cu cel putin 2 zile lucrătoare,  o solicitare de verificare a 

situației existente la bibliotecă și cămin. (Absolventii se vor identifica 

clar cu nume, prenume, anul absolvirii, ciclul de licenta/master 

pt.care doresc verificarea) 

c) In cazul in care exista datorii la camin acestea vor trebui achitate 

anterior ridicarii documentelor. 

- Pentru absolvenții promotiilor ulterioare iulie 2017 aceste 

proceduri nu sunt necesare, ele fiind transmise catre secretariat de 

serviciul Camin si Biblioteca. 

 

Alte informatii despre obtinerea documentelor scolare, procuri, 

imputerniciri se gasesc pe site-ul unitbv.ro/studenti/acte de studii 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actele de la dosarul personal au fost eliberate de secretar facultate (Prenume NUME, Semnătură) 

................................................................................................................................................ în data de ......................................... 


