
Procedură cazare AC 

Semestrul II – an universitar 2020-2021 

 

Marti – 16.02.2021 

- 09:00 – 13:00 | Google Meet – 1 - antecameră  

Căsătoriți, Cazuri medicale 

Studenții de pe pozițiile 1...80 din lista Ierarhizare_Integralisti_Cerere_cazare.pdf 

- 14:00 – 16:00 | Google Meet - 2 – antecameră  

Studenții de pe pozițiile 81...141 din lista Ierarhizare_Integralisti_Cerere_cazare.pdf 

 

Miercuri – 17.02.2021 

- 09:00 – 13:00  Google Meet – 3 - antecameră  

Studenții de pe pozițiile 1...80 din lista Ierarhizare_Neintegralisti_Cerere_cazare.pdf 

- 14:00 – 16:00 | Google Meet – 4 - antecameră  

Studenții de pe pozițiile 81...140 din lista Ierarhizare_Neintegralisti_Cerere_cazare.pdf 

 
 

Observații: 

1. Studenții programați pentru repartiția online vor primi prin e-mail link-ul pentru conectarea 
pe Google Meet. Conectarea se va face prin adresa instituțională. 

2. Studenții vor fi invitați individual într-o altă sesiune pe Google unde vor avea acces la 
oglinzile căminelor în care facultatea are camere alocate. În această sesiune Google principală, 
studenții au obligația de a porni camera video și de a prezenta actul de identitate.  

3. Studenții vor primi 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) în decursul 
zilei în care participă la sesiunile de repartizare online 

4. În etapa a doua de cazare, studenții au obligația de a se prezenta la administrația căminului în 
care au fost repartizați, în ziua și intervalul orar indicate în e-mail, cu următoarele documente: 

- cartea de identitate: original + copie; 
- două fotografii tip „carte de identitate” + o folie de plastic; 
- documentele suplimentare în original pentru studenții căsătoriți corespunzătoare 

documentelor scanate ce au fost transmise la facultate; 
- documente suplimentare în original pentru studenții ce pot beneficia de cazare gratuită 

sau redusă cu 50% corespunzătoare documentelor scanate ce au fost transmise la 
facultate. 

Notă. Plata tarifului de cazare se va face doar cu cardul. 


