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Ziua Ora Link

Almaşi Gabriel-Vicenţiu lect. univ. dr. Muz. joi 11.00-13.00 online gabriel.almasi@e-uvt.ro online Înscriere prin e-mail cu o săptămână înainte.

Andriș Ladislau Cristian conf. univ. dr. habi instr.  5.10.2021 9-11 Fizic: FMT, Sala 102; online ladislau.andris@e-uvt.ro online/fizic

Cei interesați pot să mă contacteze pe E-
mailul instituțional (ladislau.andris@e-
uvt.ro), pentru a stabili o lecție. Lecția o 
stabilim ori la data propusă, ori la o altă dată 
ulterioară, agreată de comun acord.

Ardeleanu Roxana-Sorana lect. univ. dr. Instr. luni 10-12 Fizic: FMT, Sala 009 roxana.ardeleanu@e-uvt.ro fizic
Modalitatea de înscriere telefonic, cu 3 zile 
înainte

Avarvari Laura Eliza asist. de cercetare Actorie luni 10-12 Google Meet laura.avarvari@e-uvt.ro online
Cu programare prestabilită cu 48 ore înainte 
la adresa de e-mail instituțională

Brânzeu Nicolaie-Mihai asist. univ. dr. Canto vineri 18-20 https://meet.google.com/uud-jtpq-bqc nicolaie.branzeu@e-uvt.ro online
să se înscrie cu 2 zile înaintea zilei de 
consultații

Burcă Luminița-Virginia cda. prof. univ. dr. Instr.
marți, 
miercuri 17-19 https://meet.google.com/jgz-hkca-yvq luminita.burca@e-uvt.ro online

Carabenciov Ani-Rafaela conf. univ. dr. Muz. miericuri 18-20 ani.carabenciov@e-uvt.ro online

Căpraru Ecaterina lect. univ. dr. Actorie vineri 10-12 ecaterina.capraru@e-uvt.ro online
Cu programare prestabilită cu 48 ore înainte, 
pe adresa de e-mail instituțională

Chifu Dana-Sorina conf. univ. dr. Canto luni 18-20 dana.chifu@e-uvt.ro online Înscriere prin e-mail cu o săptămână înainte.

Činč Eudjen   lect. univ. dr. Muz. luni, marți 08 – 09 eudjen.cinc@e-uvt.ro online

Consultațiile se desfășoară exclusiv pe baza 
programării prealabile, prin trimiterea unui e-
mail pe adresa eudjen.cinc@e-uvt.ro , cel 
târziu în ziua de vineri din săptămâna care 
precede termenului solicitat pentru consultații.

Cîrdu Silviana-Ana lect. univ. dr. Canto marți 9-11.00 online silviana.cirdu@e-uvt.ro online Înscriere prin e-mail cu o săptămână înainte.

Costea Marcela-Sorina lect. univ. dr. Canto Joi 9-11 online marcela.costea@e-uvt.ro online Înscrieri cu 2 - 3 zile inainte.

Dogariu Adriana-Florentina conf. univ. dr. Instr. sâmbătă 16-18 Fizic: FMT, Sala  208; online adriana.dogariu@e-uvt.ro fizic/online

Dogariu Sorin-Vasile-Gheorgconf. univ. dr. Instr. sâmbătă 16-18 Fizic: FMT, Sala 203; online sorin.dogariu@e-uvt.ro fizic/online

Dogaru Claudiu asist. univ. drd. Actorie marți 12.00-14.00 Google Meet claudiu.dogaru@e-uvt.ro online
Cu programare prestabilită cu 48 ore înainte, 
pe adresa de e-mail instituțională

Dorobanțu Ion Viorel lect. univ. dr. Instr. Fizic: FMT, Sala 011; online: https://meet.google.com/lookup/cxt6erzybion.dorobantu@e-uvt.ro fizic/online
înscrierea se va face cu cel puțin 4 zile înainte 
!!!via email (preferabil) / telefonic 

Felea Sebastian lect. univ. dr.
Instr, 
Muz luni 19-21 față în față: sala de orchestră; online: https://meet.google.com/ncw-rrig- sebastian.felea@e-uvt.ro fizic/online

înscrierea se face cel târziu în cursul zilei de 
joi din săptămâna anterioară.

Hausvater Maria–Adriana conf. univ. dr. habi Actorie miercuri 11.00-13.00 ada.hausvater@e-uvt.ro fizic/online
Cu programare prestabilită cu 48 ore înainte, 
pe adresa de e-mail instituțională

Huzum Otilia  conf. univ. dr. Actorie miercuri 14-16 https://meet.google.com/lookup/bgj4ku7zh2 otilia.huzum@e-uvt.ro online
Cu programare prestabilită cu 48 ore înainte, 
pe adresa de e-mail instituțională

Iordănescu Darius-Divian lect. univ. dr. Canto joi 9-11 https://meet.google.com/lookup/aweogwwvpt darius.iordanescu@e-uvt.ro online

Iuga Ioana-Mia lect. univ. dr. Canto vineri 11.00-13.00 ioana.iuga@e-uvt.ro online

Programarea se face prin solicitare scrisă(e-
mail) cu 7 zile înainte , sau telefonic.Link-ul 
se va transmite ulterior solicitării prin e-mail.

Korek Adrian lect. univ. dr. Actorie luni 14-16 Google Meet adrian.korek@e-uvt.ro online
Cu programare prestabilită cu 48 ore înainte 
la adresa de e-mail adrian.korek@e-uvt.ro

Marc Aida-Beatrice lect. univ. dr. Canto vineri 10.00-12.00 online aida.marc@e-uvt.ro online Înscriere prin e-mail cu o săptămână înainte.

Mazilu Alina conf. univ. dr. Actorie marți 13-15  în sala 11 sau online: meet.google.com/lookup/fufqvyg4vt alina.mazilu@e-uvt.ro fizic/online

Orele se fac cu programare prealabilă (min. 
24 de ore înainte de data & ora solicitate) pe 
e-mail.

Mălăncioiu Cristina-Alina conf. univ. dr. Instr. vineri 9- 11 Fizic: FMT, Sala 205; online cristina.malancioiu@e-uvt.ro fizic/online

Mălăncioiu Gabriel conf. univ. dr. Muz. luni 17-19 gabriel.malancioiu@e-uvt.ro online
În prealabil studentul trebuie să se înscrie la 
consultație, înștiințîndu-mă pe email

Miclea Cristian lect. univ. dr. Instr. vineri 12-14 meet.google.com/thy-fiua-qye cristian.miclea@e-uvt.ro online
ț   p  p g      

prealabil via mail. 
Mihăilescu Manuela-Viorica prof. univ. dr. habi Instr. luni 14-16 Fizic: FMT, Sala 008; online manuela.mihailescu@e-uvt.rofizic/online
Munteanu Silvia-Sorina lect. univ. dr. Canto vineri 09.00-11.00 Fizic : FMT sala 121, sau online silvia.munteanu@e-uvt.ro fizic/online

Muzicaș Gabriel-Alexandru asist. univ. drd. Actorie joi 10-12 Google Meet gabriel.muzicas@e-uvt.ro online
Cu programare prestabilită cu 48 ore înainte, 
pe adresa de e-mail instituțională

Muzicaș Laura-Lavinia asist. de cercetare Actorie joi 10-12 Google Meet lavinia.muzicas@e-uvt.ro online
Cu programare prestabilită cu 48 ore înainte, 
pe adresa de e-mail instituțională
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Negru Simona-Daniela lect. univ. dr. Canto luni 11.00-13.00 fizic, sala 206/online la cerere simona.negru@e-uvt.ro fizic/online Înscriere prin e-mail cu o săptămână înainte.
Părău Victor Andrei asist. univ. drd. Instr. marți, vineri 8-9 https://meet.google.com/lookup/eyueev43dk victor.parau@e-uvt.ro online

Popean Mihai-Ioan lect. univ. dr. habil Muz. miercuri 8-10 mihai.popean@e-uvt.ro online
 inscriere via e-mail cu 48 ore inainte de 
consultative

Puia Dana Mirela asist. univ. drd. Actorie joi 16-18 Google Meet dana.puia@e-uvt.ro online
Rădoiaș Robert Daniel lect. univ. dr. Muz. sâmbăta 8-10  https://meet.google.com/lookup/hp5s4oijvw?authuser=0&hs=179 robert.radoias@e-uvt.ro online

Ringler-Pascu Eleonora prof. univ. dr. habi Actorie
marți: II G 
vineri: III G 12-13; 10-11 eleonora.ringlerpascu@e-uvt. online

Cu programare prestabilită cu 48 ore înainte, 
pe adresa de e-mail instituțională

Roșca Lucian-Emil prof. univ. dr. habi Muz. joi 14-16 rosca.lucian@e-uvt.ro online înscriere prin e-mail cu o săptămână înainte.

Sütö-Udvari András conf. univ. dr. Actorie vineri 10-12 andras.suto@e-uvt.ro online
Cu programare prestabilită cu 48 ore înainte, 
pe adresa de e-mail instituțională

Şarba Mariana-Irina conf. univ. dr. Canto luni 16-18 fizic : FMT sala 8 s mariana.sarba@e-uvt.ro fizic Înscriere prin e-mail cu o săptămână înainte.
Toma Iulia Magdalena asist. de cercetare d  Muz.  luni 18-20  https://meet.google.com/lookup/ecwsitu7do
 iulia.toma@e-uvt.ro online

Tomescu Alexandru conf. univ.dr Ins. joi 10-12 online

Studentii care doresc sa se programeze o vor 
putea face pe grupul clasei mele de vioara, 
grup de whatsapp, sau telefonic, cu minim 48 
de ore inainte

Tovarnițchii Constantin asist. univ. drd. Actorie miercuri 16-18 constantin.tovarnitchii@e-uvtonline Prin email, sau telefon, cu doua zile in avans.
Vasiu Dianna-Luminița asist. univ. dr. Canto marți 14-16 meet.google.com/dbf-wycb-xxc dianna.vasiu@e-uvt.ro online

Văcărescu Petru-Silviu conf. univ. dr. Actorie vineri 13-15 silviu.vacarescu@e-uvt.ro online
Cu programare prestabilită cu 48 ore înainte, 
pe adresa de e-mail instituțională

Vintilă Simona-Gabriela asist. de cercetare dActorie marți 16-18 simona.vintila@e-uvt.ro online
Cu programare prestabilită cu 48 ore înainte, 
pe grupul de WhatsApp

Zeman Rodica-Ortensia conf. univ. dr. Instr. vineri 14-16 rodica.zeman@e-uvt.ro online
Studenții sunt rugați să se programeze în 
prealabil cu o săptămână via mail.

Zonte Violeta-Simona prof. univ. dr. Actorie marți 11-13 Google Meet violeta.zonte@e-uvt.ro online
Cu programare prestabilită cu 48 ore înainte, 
pe adresa de e-mail instituțională
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