
Calendar repartiție cazare AC – 2020-2021 

 

Vineri - 25.09.2020 Sâmbătă - 26.09.2020 Duminică - 27.09 

Doctoranzi Anul I Licență Anul II Licență 

Căsătoriți   

Cazuri medicale   

Anul I Master   

 

Vineri – 25.09.2020 

- 09:00 – 10:00 | Google Meet - 1 | Doctoranzi, Căsătoriți, Cazuri medicale 
- 11:00 – 13:00 | Google Meet - 2 | Anul I Master 

Sâmbătă – 26.09.2020 

- 09:00 – 14:00 | Anul I Licență 

Duminică – 27.09.2020 

- 09:00 – 10:00 | Google Meet - 1 | Anul II Licență 
- 10:30 – 11:30 | Google Meet - 2 | Anul II Licență 
- 12:00 – 13:30 | Google Meet - 3 | Anul II Licență 
- 13:30 – 14:30 | Google Meet - 4 | Anul II Licență 

 

Observații: 

1. Studenții programați pentru repartiție prin meet online vor primi prin e-mail link-ul pentru 
conectarea pe Google Meet și ora la care sunt programați (verificați și spam-ul). Conectarea 
se va face printr-o adresă de gmail. 

2. Studenții de anul I Licență vor primi în decursul zilei de 26.09.2020 un e-mail cu repartiția 
primită (căminul și camera) și ziua în care sunt programați pentru etapa II a cazării (prezența 
la căminul unde au primit repartiția). 

3. Pentru meet, studentul are obligația de a porni camera video atunci când este numit pentru 
repartiție și de a prezenta actul de identitate.  

4. După finalizarea meet-urilor programate, studentul va primi, de asemenea, în decursul zilei 
respective, un e-mail cu repartiția primită și ziua în care este programat pentru a se prezenta 
la cămin. 

5. Departajarea studenților pentru repartiție este stabilită conform Regulamentului de Cazare al 
Studenților Facultății de Automatică și Calculatoare și va fi postată începând cu data de 
24.09.2020 pe site-ul facultății. 

6. În etapa a doua de cazare, studentul are obligația de a se prezenta la administrația căminului 
în care a fost repartizat, în ziua și intervalul orar indicate în e-mail. 

7. Studenții care beneficiază de gratuitate / reducere la plata cazării au obligația de a prezenta la 
administrația căminului actele doveditoare în original. 

8. Pe lângă actele necesare pentru cazare, studenții au nevoie de buletin, copie de buletin, 1 poză 
tip buletin  și o folie de plastic. 


