
FACULTATEA DE ŞTIINŢE 

 

1. Se completează cererea pentru restanțe (Anexa 1), respectând modelul inserat 

după formularul de cerere. Adresa de e-mail solicitată în cerere trebuie să fie cea 

instituțională, adresă pe care o regăsiți în Evidența Studenților. Parola de accesare 

a acesteia este identică cu parola contului personal din Evidența Studenților. 

2. Se efectuează plata pentru susținerea restanțelor – 50 lei restanța din anul 

anterior și 100 lei restanța din anul I (pentru cei din anul III).  

3. În cazul în care sunt neclarități legate de modalitatea de plată, în Anexa 2 sunt 

prezentați pașii care trebuie urmați pentru emiterea facturii proformă din Evidența 

Studenților. 

4. Plata efectivă se face la unitățile BRD în baza facturii emise din Evidența 

Studenților. 

5. Cererea completată și dovada plății sunt transmise în format electronic (se 

accepta și format fotografic), către secretariat prin e-mail: 

 Secretariat  GEOGRAFIE: rosoga_simona@yahoo.com 

  FIZICĂ: remusnica@yahoo.com 

  CHIMIE: gheorghitaramona11@gmail.com 

  INFORMATICĂ: mary@central.ucv.ro 

  MATEMATICĂ: c_dumy2003@yahoo.com 

6. Transmiterea cererii și a dovezii plății se face cu cel puțin 5 zile înainte de data 

la care este planificat examenul. 

7. În baza cererii, puteți susține examenul restant. Detaliile de examinare sunt 

stabilite de cadrul didactic titular de disciplină, cu care vă rugăm să luați legătura. 

 

 

METODOLOGIE TRANSMITERE CERERE RESTANȚE ȘI DOVADĂ

 PLATĂ 



ANEXA 1 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE 

DEPARTAMENTUL: ___________________________ 

1. _______________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________________________ 

6. ________________________________________________________________________ 

7. ________________________________________________________________________ 

8. ________________________________________________________________________ 

9. ________________________________________________________________________ 

10. ________________________________________________________________________ 

Vă mulțumesc anticipat. 

 

Data,         Semnătura, 

Domnule Decan, 

 

 Subsemnatul (a)________________________________________________, 

număr de telefon _________________, adresa de e-mail 

_____________________________, student/masterand, în anul _____, 

specializarea ________________________, din cadrul Facultății de Științe, cu 

respect vă rog a-mi aproba prezenta cerere prin care solicit susținerea examenelor 

restante la următoarele discipline: 

Notă  

Ordinea în care sunt menționate informațiile care trebuie trecute pe cerere sunt: 

   Disciplina / restanță din anul / data susținerii / chitanța / cu care s-a plătit 

Domnului Decan al Facultății de Științe 



Facultatea de Științe 

Departamentul de Geografie 

 

 

 

 

 

 

 

Vă mulțumesc anticipat. 

 

 

Data, 

Domnul Decan, 

 

 Subsemnatul IONESCU ALEXANDRU, număr de telefon 0777888999, 

Domnului Decan a Facultății de Științe  

 

 

 

        Semnătura, 

05.05.2020 

 

  

 

adresa de e-mail ionescu.alexandru.b7g@student.ucv.ro, student în anul III, 

specializarea GEOGRAFIE, din cadrul Facultății de Științe, cu respect vă rog a-

mi aproba prezenta cerere prin care solicit susținerea examenelor restante la 

următoarele discipline: 

 

1. Climatologie , anul I, 05.05.2020, chitanța nr. 0022445, 100 lei 

2. Geografia Europei, anul II, 06.05.2020, chitanța nr. 0022445, 50 lei 

3. Elaborarea lucrării de licență, anul III, 07.05.2020, -- 

 .... 

MODEL CERERE COMPLETATĂ: 

 



ANEXA 2 

PAȘII DE URMAT PENTRU EMITEREA FACTURII PROFORMA DIN EVIDENȚA STUDENȚILOR (CONTUL PERSONAL) 

 



 



 



 



 



 

 
 



 

 


