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MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE 

UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI 

Facultatea de Construcții şi Instalații 

15.09.2022 

CALENDAR CAZARE  

În atenția studenților Facultății de Construcții și Instalații care 

doresc să participe la procesul de cazare pentru anul universitar 

2022-2023. 

 Calendarul procesului de cazare este următorul: 

ETAPA 1 – Informare – soluționare 14-25 septembrie 

Studenții admiși la licență in anul I și master anul I în sesiunea de vară 

• Miercuri, 14.09.2022, afișarea listelor provizorii de priorități, în ordinea 

punctajului, (pe site-ul facultății),  

o pentru studenții din anul I licență admiși în sesiunea din vară – pe 

baza rezultatelor de la admitere; 

o pentru studenții din anul I master admiși în sesiunea din vară – pe 

baza rezultatelor de la admitere; 

• Duminică, 18.09.2022, Termen transmitere contestații la adresa de e-

mail: fci.tuiasi.ro@gmail.com, pentru  

o studenții din anul I licență admiși în sesiunea din vară  

o studenții din anul I master admiși în sesiunea din vară  

• Luni, 19.09.2022 – ora 14:00, - informare - videoconferință online, pe 

Google Meet – cu studenții din anul I licență și master. Invitațiile vor fi 

trimise pe adresele de e-mail: 

o pentru studenții din anul I licență și anul I master – adresele e-mail 

folosite la înscriere; 

• Marți, 20.09.2022, afișarea listelor finale de priorități, în ordinea 

punctajului, (pe site-ul facultății), pentru  

o studenții din anul I licență admiși în sesiunea din vară – pe baza 

rezultatelor de la admitere; 

o studenții din anul I master admiși în sesiunea din vară – pe baza 

rezultatelor de la admitere; 

NOTĂ – Cazarea studenților admiși la taxă se va face în limita locurilor 

disponibile, după cazarea studenților la buget. 
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Studenții din anul II, III, IV și master anul II 

• Luni, 19.09.2022, afișarea listelor provizorii de priorități în ordinea 

punctajului (pe site-ul facultății),  

o pentru studenții din anul II, III, IV și master anul II, cu rezultatele 

la finalul sesiunii de restanțe (14.09.2022) și cu rezultatele de la 

măriri susținute pe bază de cerere. 

o pentru studenții familiști; 

• Luni, 19.09.2022 – ora 17:00, - informare - videoconferință online, pe 

Google Meet – cu studenții din anul II, III, IV și master anul II. Invitațiile 

vor fi trimise pe adresele de e-mail: 

o pentru anul II, III, IV și master anul II – adresele e-mail 

instituționale 

• Luni-Miercuri, 19-21.09.2022, transmitere contestații la adresa de e-

mail: fci.tuiasi.ro@gmail.com,  

o pentru studenții din anul II, III, IV și master anul II; 

o pentru studenții familiști; 

• Vineri, 23.09.2022, afișarea listelor finale de priorități, în ordinea 

punctajului, (pe site-ul facultății): 

o pentru studenții din anul II, III, IV și master anul II; 

o pentru studenții familiști; 

NOTĂ – Cazarea studenților înmatriculați la taxă se va face în limita locurilor 

disponibile, după cazarea studenților la buget. 

Studenții admiși la licență in anul I și master anul I în sesiunea de 

toamnă 

• Sâmbătă, 24.09.2022, afișarea listelor provizorii de priorități, în ordinea 

punctajului, (pe site-ul facultății),  

o pentru studenții din anul I licență admiși în sesiunea din toamnă – 

pe baza rezultatelor de la admitere; 

o pentru studenții din anul I master admiși în sesiunea din toamnă – 

pe baza rezultatelor de la admitere; 

• Sâmbătă, 24.09.2022, - informare - videoconferință online, pe Google 

Meet – cu studenții din anul I licență și master admiși în sesiunea din 

toamnă. Invitațiile vor fi trimise pe adresele de e-mail: 

o pentru studenții din anul I licență și anul I master – adresele e-mail 

folosite la înscriere; 

• Sâmbătă - Duminică, 24-25.09.2022, depunerea contestațiilor la adresa 

de e-mail: fci.tuiasi.ro@gmail.com, pentru  

o studenții din anul I licență admiși în sesiunea din toamnă; 

mailto:fci.tuiasi.ro@gmail.com
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o studenții din anul I master admiși în sesiunea din toamnă; 

• Luni, 26.09.2022, afișarea listelor finale de priorități, în ordinea 

punctajului, (pe site-ul facultății), pentru  

o pentru studenții din anul I licență admiși în sesiunea din toamnă – 

pe baza rezultatelor de la admitere; 

o pentru studenții din anul I master admiși în sesiunea din toamnă – 

pe baza rezultatelor de la admitere; 

NOTĂ – Cazarea studenților admiși la taxă se va face în limita locurilor 

disponibile, după cazarea studenților la buget. 

 

ETAPA 2 – Repartiție camere - ONLINE – 26-30 septembrie 

• Luni, 26.09.2022, orele 08:30-16:00, repartiția în cadrul unei 

videoconferințe ONLINE pe Google Meet : 

Studenții căsătoriți – în ordinea punctajului; 

Studenții doctoranzi cu frecvență la buget; 

Masteranzii admiși în anul I la buget (sesiunea din vară și toamnă) - în 

ordinea listei; 

Studenții integraliști din anii II, III, IV și master anul II – în ordinea listei. 

• Marți, 27.09.2022, orele 08:30-16:00, repartiția locurilor de cazare în 

cadrul unei videoconferințe ONLINE pe Google Meet  

Studenții admiși în anul I licență la buget (sesiunea din vară și toamnă) - în 

ordinea listei; 

• Miercuri, 28.09.2022, orele 08:30-16:00, repartiția în cadrul unei 

videoconferințe ONLINE pe Google Meet: 

Studenții neintegraliști din anii II, III, IV și master anul II - (în limita 

locurilor disponibile) - în ordinea listei; 

• Joi, 29.09.2022, orele 08:30-16:00, repartiția în cadrul unei 

videoconferințe ONLINE pe Google Meet: 

Studenții neintegraliști din anii II, III, IV și master anul II - (în limita 

locurilor disponibile) - în ordinea listei; 

Studenții admiși în anul I licență (sesiunea din vară și toamnă) la taxă - în 

ordinea listei; 

Studenții admiși în anul I master (sesiunea din vară și toamnă) la taxă - în 

ordinea listei; 

Studenții din anii II, III, IV și master anul II la taxă - în ordinea listei; 
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• Vineri, 30.09.2022, orele 08:30-16:00, repartiția în cadrul unei 

videoconferințe ONLINE pe Google Meet: 

Studenții care nu au primit cazare - în ordinea listei și în limita locurilor 

disponibile; 

 

 

ETAPA 3 – Cazare în cămin - ONSITE – 26 septembrie-01 octombrie 

• Prezența la DATA ȘI ORA stabilită în cadrul întâlnirii ONLINE la 

administrația căminului, pentru semnarea contractului de cazare, 

primirea cheii și cazare, cu: 

- Cartea de identitate (original și copie) 

- Card bancar pentru plata tarifului de cazare (dacă nu beneficiați de 

gratuitate) 

- 2 fotografii pentru legitimația de cămin 

- Dosarul cu documente pentru gratuități sau reduceri (acolo unde este 

cazul – original și copie) 

- Studenții care beneficiază de gratuitate sau reducere: 

✓ se pot caza în căminul cu tariful cel mai mic din campus 

stabilit de DSS beneficiind de gratuitate sau reducere,  

✓ se pot caza în alt cămin dacă achită diferența de taxă de la 

nivelul minim al taxei din campus la nivelul taxei din 

căminul în care este cazat. 

 

NOTE PRIVIND CAZAREA: 

1. Studenții vor primi de la comisia de cazare, prin intermediul 

videoconferinței ONLINE pe Google Meet și pe e-mail, repartiția pe cămin și 

cameră.  

2. Studenții vor fi informați în videoconferință și prin e-mail cu privire la 

data și ora la care se vor prezenta la cămin pentru întocmirea formalităților de 

cazare și primirea cheii de la cameră. 

3. Studenții care beneficiază de gratuități sau reduceri, trebuie să prezinte 

documentele, conform cerințelor, în momentul prezentării la cămin. 

4. Cazarea la cămin se va face doar prin prezența titularului sau cu procură 

notarială. 

5. Situația școlară luată în calcul la întocmirea listelor pentru studenții din 

anii II, III, IV și master anul II este cea încheiată la 14 septembrie 2022, 
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respectiv nota de la mărire pentru studenții care au depus cerere de mărire și au 

susținut examenul; 

6. Studenții căsătoriți au obligația să trimită pe e-mail 

fci.tuiasi.ro@gmail.com documentele pentru cazare până Duminică, 23.09.2022. 

Documentele transmise pe e-mail trebuie prezentate la cazarea în cămin, după 

primirea repartiției. Documentele ce vor trebui trimise pe e-mail sunt 

următoarele: 

a. copie după certificatul de căsătorie; 

b. copie după cărțile de identitate ale ambilor soți 

c. adeverință de student pentru soțul / soția de la altă universitate de 

stat în care se va specifica dacă urmează cursuri la buget sau taxă – 

dacă este cazul; 

d. copie după certificatul de naștere al copilului – dacă este cazul; 

6. Studenții care beneficiază de reduceri sau gratuități pentru plata 

căminului, în condițiile legii, trebuie să trimită pe e-mail 

fci.tuiasi.ro@gmail.com documentele pentru cazare până Vineri, 23.09.2022. 

Situațiile care pentru care se poate acorda reducere sau scutire de taxă sunt în 

anunțul de pe site-ul facultății www.ci.tuiasi.ro > Secțiunea Studenți > Cazare. 

Gratuitatea sau reducerea se oferă la tariful minim din campus, studentul având 

la dispoziție posibilitatea să-și aleagă un alt loc plătind diferența 

7.  Punctajul de cazare se alcătuiește prin evaluarea situației școlare pentru 

toți anii de studiu (media ponderată a anilor de studiu fără a se ține cont de 

disciplinele facultative sau nota de la interviul de admitere la masterat pentru 

studenții admiși în anul I la master) 

8. Studenții de anul I licență sunt rugați să aibă asupra lor și cardul de 

sănătate, pentru înscrierea (opțională) la un medic de familie din Iași 

 

 

 

15.09.2022 

COMISIA DE CAZARE 
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