Instructiuni de completare formular de programare acte de studii
În urma accesării linkului ați ajuns la pagina formularului de programare.
În aceasta pagina se vor completa datele personale și o să alegeți data și ora pentru ridicarea
diplomelor. Ferestrele de timp ce aveți posibilitatea sa le alegeți sunt de cate 10 minute pe ghișeu și aveți
posibilitatea de a alege din doua ghișee.
Câmpurile de completat:
Solicitant – Introduceți numele și prenumele persoanei care va prelua documentele.
Telefon – Introduceți numarul de telefon al persoanei programate.
Email si Confirmare email – Introduceți adresa de email a persoanei programate (fară o adresă
validă și confirmată nu puteți finaliza programarea).
Numarul de acte – introduceți numarul de acte pentru care vă faceți programare să le ridicați (în
cazul în care ridicați mai multe acte trebuie sa vă asigurați când alegeți ora programării că există cel puțin
atâtea ferestre a câte 10 minute consecutive câte documente aveți de ridicat).
Descriere acte – selectați din listă documentele pentru care doriți să faceți programarea.
Data programarii – introduceți data in format ZZ.LL.AAAA sau alegeți o data apăsând pe icoana
calendar din dreapta câmpului. În momentul alegerii datei în dreapta câmpurilor deja completate se vor
deschide tabelele cu ferestrele de ore pe fiecare ghișeu, alegeți ora convenabilă pentru programarea
dumneavoastră.
Ora si ghiseul – acest câmp se va completa automat de către sistem în momentul când ați dat click
in tabelul de orar (dacă ați ales mai multe diplome atunci rezervarea se face pe mai multe ferestre orare
automat).
Chestionar acte de studiu – selectați din lista opțiunea de a completa chestionarul de studiu
online, sau opțiunea de a downloada si duce chestionarul listat la ghișeul facultații în momentul ridicării
diplomelor.(în funcție de opțiunea aleasă o să primiți pe email linkul de completare online sau linkul de
download a formularului).
Raspuns – Introduceți aici raspunsul întrebarii ce o regăsiți imediat deasupra câmpului. Aceasta
este o întrebare de siguranță.

