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MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE 

UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN 

IAȘI 

Facultatea de Construcții şi Instalații 15.09.2022 

INFORMAȚII 

PRIVIND CAZAREA STUDENŢILOR  

FACULTĂŢII DE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII ÎN CAMPUSUL 

STUDENŢESC „ TUDOR VLADIMIRESCU" IAŞI 
 

Art. 1. Reguli generale 

Orice altă regulă care se aplică la cazare va fi în concordanță cu: 

• Procedura de cazare a studenților la nivelul Universității Tehnice ”Gheorghe 

Asachi” din Iași; 

• Hotărârea privind repartizarea locurilor de cazare pentru Facultatea de 

Construcții și Instalații; 

• Hotărârea privind Normele de cazare în căminele studențești din campusul 

Tudor Vladimirescu Iași; 

• Alte dispoziții ale Direcției de Servicii Studențești. 

 

Pot beneficia de cazare, pe locurile alocate Facultății de Construcții și Instalații 

din Iași, numai studenții înmatriculați la studii la Facultatea de Construcții și Instalații din Iași, 

care nu au domiciliul stabil în municipiul Iași. 

Studenții înmatriculați pe locurile cu taxă beneficiază de loc în cămin, în limita 

locurilor disponibile. 

 

Art. 2. Comisia de cazare: alegerea membrilor, obligații și drepturi 

Alegerea membrilor Comisiei de cazare: 

Comisia de cazare a Facultății de Construcții și Instalații din cadrul Universității 

Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iași este alcătuită din Decan în calitate de Președinte de 

comisie, prodecanul responsabil de activitatea cu studenții și informatizare, în calitate de 

membru, și un număr de minim de 3 studenți din consiliul facultății înmatriculați în ciclurile 

de studii de licență și/sau masterat cu rol de membri. 

Alegerea studenților membri în Comisia de cazare se realizează de către 

Președintele comisiei de cazare, cu avizul consultativ al reprezentanților studenților. Au 

prioritate pentru a fi membrii în comisia de cazare studenții președinți de cămin.  

Selecția studenților membri în Comisia de cazare are loc la solicitarea primită din 

partea Protectoratului pe Probleme Studențești. Un student poate deveni membru în 

Comisia de cazare dacă nu are domiciliu stabil în orașul Iași. 

Obligațiile membrilor Comisiei de cazare: 

Membrii comisiei de cazare au, în principal, următoarele obligații: 

- să își îndeplinească sarcinile legate de buna desfășurare a procesului de cazare cu 

respectarea, fără abatere, a regulamentelor în vigoare; 

- să respecte, fără abatere, programul Comisiei de cazare, stabilit de către 

Președintele comisiei; 

https://www.tuiasi.ro/wp-content/uploads/2019/10/Proced.-cazare-studenti-PRS.01-E1R4.pdf
https://www.tuiasi.ro/wp-content/uploads/2019/10/Proced.-cazare-studenti-PRS.01-E1R4.pdf
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- să își informeze corect și complet colegii cu privire la drepturile și obligațiile care le 

revin în ceea ce privește cazarea în căminele Universității Tehnice “Gheorghe Asachi” din 

Iași; 

- să asiste în cadrul inspecțiilor periodice de verificare a repartiției locurilor în căminele 

Universității Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iași; 

- să supravegheze buna respectare a regulamentelor în vigoare și să aducă în atenția 

Comisiei de cazare orice încălcare a regulamentului, sesizată în mod direct sau indirect. 

Drepturile membrilor Comisiei de cazare (în special membri studenți): 

Studenților membri în Comisia de cazare le revin, în principal, următoarele 

drepturi: 

- dreptul la precazare; 

- dreptul de a-și alege colegii de cameră. 

 

Art. 2. Etape ale procesului de cazare 

1. Pot beneficia de cazare studenții care au completat formularul de cazare gestionat de 

Direcția de Servicii Studențești. https://campus.tuiasi.ro/.  

Direcția de Servicii Studențești (DSS) întocmește lista cu solicitări de cazare, în baza 

formularului completat de către studenți. Sunt considerate solicitările completate în 

termenele precizate de DSS. Studenții care doresc cazare și nu au completat formularul 

întocmit de DSS, vor trimite mesaj la adresa de e-mail fci.tuiasi.ro@gmail.com, iar solicitarea 

va fi analizată de comisia de cazare. 

 

2. Comisia de cazare a Facultății de Construcții și Instalații va întocmi și va publica listele 

de priorități astfel: 

- Pentru studenții din anul I – licență – în ordinea rezultatelor de la admitere 

- Pentru studenții din anul I – master – în ordinea rezultatelor de la admitere 

- Pentru studenții din anul II-IV și master anul II integraliști – în ordinea mediilor 

ponderate din anul precedent de studiu, la finalul sesiunii de restanțe. 

- Pentru studenții din anul II-IV și master anul II restanțieri – în ordinea indicelui de 

promovabilitate și a mediei ponderate din anul precedent de studiu, la finalul sesiunii de 

restanțe. 

 

3. Repartiția locurilor de cazare se va face în cadrul întâlnirilor online. Link-urile pentru 

acces la întâlnirile online vor fi transmise pe adresele de e-mail înregistrate în formularul 

de solicitare cazare. 

În cadrul întâlnirii online, studenții vor putea opta pentru cămin, cameră și colegii de 

cameră. Studenții vor primi pe e-mail Căminul, Camera, respectiv Data și Ora când vor 

trebui să se prezinte la cămin pentru cazare. 

Întâlnirile ONLINE pentru repartiție vor avea loc, după un program prestabilit. 

Invitațiile pentru ședința online de repartizare a locurilor de cazare se vor trimite pe 

adresele e-mail utilizate la admiterea la facultate pentru studenții din anul I si master 

anul I si pe adresele instituționale pentru studenții din anii II-IV și master anul II. 

 

4. Studenții se vor prezenta la cămin la data și ora stabilită cu următoarele: 

✓ Carte de identitate / pașaport (original și copie) 

✓ 2 fotografii pentru legitimația de cămin 

https://campus.tuiasi.ro/
mailto:fci.tuiasi.ro@gmail.com
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✓ Card bancar pentru plata tarifului de cazare, dacă nu beneficiază de gratuitate. 

✓ Documente justificative pentru a beneficia de gratuitate (studenți cu părinți cadre 

didactice, studenți orfani, studenți proveniți din centrele de plasament) – dacă 

este cazul – original și copie 

 

Art. 3. Reguli de cazare pentru studenți în situații speciale 

Studenții care se află în una din următoarele situații vor trebui să prezinte la 

cazare la cămin documentele transmise pe e-mail, în original sau copie legalizată și copie, 

după caz. 

 

3.1. Cazarea studenților orfani de unul sau ambii părinți  

- Se asigură loc de cazare dacă au promovat anul universitar 

- Cazarea se va face în ordinea listelor de priorități de cazare 

- Trebuie să transmită la adresa de e-mail fci.tuiasi.ro@gmail.com scan/poză după 

certificatul de deces al părintelui/părinților.  

În conținutul e-mailului trebuie să precizați:  

• numele,  

• prenumele,  

• anul de studiu 2022-2023,  

• numărul de telefon 
 
3.2. Cazarea studenților ai căror părinți sunt cadre didactice sau personal 

didactic auxiliar și nedidactic, în activitate sau pensionat 

- Se asigură loc de cazare dacă au promovat anul universitar 

- Cazarea se va face în ordinea listelor de priorități de cazare 

- Trebuie să transmită la adresa de e-mail fci.tuiasi.ro@gmail.com scan/poză: 

• în cazul studenților cu părinți personal didactic sau didactic auxiliar în activitate 

este necesară adeverință de salariat a părintelui, vizată de inspectoratul școlar 

din teritoriu din care să reiasă că în anul școlar în curs este în activitate; 

• în cazul studenților cu părinți personal didactic sau didactic auxiliar pensionat din 

sistemul de învățământ este necesară copie după decizia de pensionare; 

În conținutul e-mailului trebuie să precizați:  

• numele,  

• prenumele,  

• anul de studiu 2022-2023,  

• numărul de telefon 
 

3.3. Cazarea studenților proveniți din case de copii sau plasament familial 

- Se asigură loc de cazare dacă au promovat anul universitar 

- Cazarea se va face în ordinea listelor de priorități de cazare 

- Trebuie să transmită la adresa de e-mail fci.tuiasi.ro@gmail.com scan/poză după 

adeverință de la instituția respectivă;.  

În conținutul e-mailului trebuie să precizați:  

• numele,  

• prenumele,  

• anul de studiu 2022-2023,  

• numărul de telefon 

mailto:fci.tuiasi.ro@gmail.com
mailto:fci.tuiasi.ro@gmail.com
mailto:fci.tuiasi.ro@gmail.com
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3.4. Cazarea studenților familiști 

- Se asigură loc de cazare dacă au promovat anul universitar 

- Cazarea se va face în ordinea listelor de priorități de cazare pentru familiști pe locurile 

de cazare destinate studenților familiști 

- Trebuie să transmită la adresa de e-mail fci.tuiasi.ro@gmail.com scan/poză după: 

• copie după certificatul de căsătorie,  

• 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,  

• copie după certificatul de naștere al copilului - dacă este cazul,  
În conținutul e-mailului trebuie să precizați:  

• numele,  

• prenumele,  

• anul de studiu 2022-2023,  

• numărul de telefon 
Punctaj pentru prioritizarea studenților familiști. Punctajul se calculează prin sumarea 
punctelor obținute de membrii familiei. În caz de egalitate departajarea se va face în funcție 
de medie. 
- Doctorand TUIASI  - 8 puncte 
- Student TUIASI  - 6 puncte 
- Copil    - 4 puncte 
- Student non-TUIASI - 1 punct 
- Non-student   - 0 puncte 
 

3.5. Cazarea studenților cu handicap grav şi accentuat 

- Se asigură loc de cazare dacă au promovat anul universitar 

- Cazarea se va face în ordinea listelor de priorități de cazare pe locurile destinate 

studenților cu handicap grav şi accentuat 

- Trebuie să transmită la adresa de e-mail fci.tuiasi.ro@gmail.com scan/poză după 

certificat medical prin care se atestă gradul de handicap.  

În conținutul e-mailului trebuie să precizați:  

• numele,  

• prenumele,  

• anul de studiu 2022-2023,  

• numărul de telefon 
 

 3.6. Cazarea studenților doctoranzi 

- Se asigură loc de cazare dacă sunt înscriși la forma de învățământ cu frecvență la 

buget 

- Au completat formularul de solicitare de cazare 

- Statutul studenților doctoranzi se va verifica la directorul școlii doctorale. 

 

Art. 4. Reguli de cazare  

Studenții facultății primesc repartiția de cazare conform următoarelor criterii: 

• studenții admiși in anul I licență, cu domiciliul în afara municipiului Iași beneficiază de 

cazare în ordinea mediei de admitere, dacă au completat formularul de cazare gestionat de 

DSS 

• studenții integraliști din anii II, III, IV și master anul II beneficiază de cazare în ordinea 

mailto:fci.tuiasi.ro@gmail.com
mailto:fci.tuiasi.ro@gmail.com
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mediei din ultimul an de studiu. În caz de egalitate, au prioritate studenții din an superior sau 

media din anii anteriori pentru studenții din același an. 

• studenții restanțieri vor primi cazare în ordinea indicelui de promovabilitate (funcție 

de numărul de credite acumulate pe toți anii de studiu) și a mediei din ultimul an de studiu. 

În caz de egalitate, au prioritate studenții din an superior sau media din anii anteriori pentru 

studenții din același an. Se va ține cont doar de creditele obținute la disciplinele obligatorii, 

fără disciplinele facultative. 

 

Exemplu calcul indice de promovabilitate Ip: 

✓ Ex1 - Student în anul II cu 54k în anul I – Ip = 54k / 60 k x 100 = 90%  

✓ Ex2 - Student în anul IV cu 60k în anul I, 54k în anul II și 45k în anul III – Ip = (60k + 

54k + 45k) / 180 k x 100 = 88,33%  

 

Rezervarea poate fi considerată dacă diferența în lista de priorități este de maxim 

70 de poziții. Dacă diferența este mai mare de 70 de poziții studentul de pe poziția 

superioară va trebui să aștepte până se vor realiza 70 de poziții față de studentul de pe 

poziția inferioară. 

În cazul în care, din motive obiective, un student cu drept de cazare nu se prezintă 

la cămin pentru semnarea contractului de cazare, acesta poate delega prin intermediul unei 

procuri notariale o persoană care să îl reprezinte la administratorul căminului. În textul 

procurii va fi menționat în clar faptul că mandatarul își asumă deciziile luate de delegat în 

numele său, iar delegatul va avea asupra lui actele mandatarului necesare obținerii unui loc 

în cămin. 

 

Art. 5. Alte prevederi  

Repartizarea locurilor pe cămine: 

Cămin T7 – Studenți străini non UE, studenții doctoranzi și studenții integraliști 

Cămin T9 – Studenții din anul I.  

Studenți din anii II-IV și master an I-II 

Cămin T11 – Studenții din anul I.  

Studenți din anii II-IV și master an I-II – aripa scurtă 

Cămin T14 – Studenții din anul I – etajele superioare 

  Studenți din anii II-IV și master an I-II 

Cămin T20-T21 – Studenții familiști 

Cămin T16 – Studenții familiști și Studenți din anii II-IV și master an I-II, în limita 

locurilor disponibile 

 

Studenții integraliști pot opta pentru a-și menține locul de cazare obținut în anul 

universitar anterior, în condițiile în care au păstrat în condiții foarte bune camera de cazare 

repartizată. 

În cazul în care se doresc schimburi de locuri cu studenții înmatriculați la alte 

facultăți în cadrul Universității Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iași, atunci opțiunile de 

schimb vor fi specificate în formulare specifice ale cererii de cazare emise de către Direcția 

de Servicii Studențești din cadrul universității. 

Studenții de origine etnică română, înmatriculați la studii conform Metodologiei 

de școlarizare a românilor de pretutindeni, care promovează în anul universitar următor, dar 
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care nu și-au îndeplinit complet contractul de studii (nu sunt integraliști), vor putea obține un 

loc în cămin numai după cazarea studenților integraliști. 

Studenții care au pierdut dreptul de cazare în anul universitar anterior, prin abateri 

de la normele prevăzute în contractul de cazare sau care nu au respectat întocmai cerințele 

din contractul de cazare pierd dreptul de cazare în anul universitar curent. 

Studenții care absentează la toate formele de verificare sau care nu acumulează 

un minim de 10 credite la finalul primului semestru, vor pierde dreptul de cazare pentru 

semestrul al doilea. 

Studenții școlarizați în regim cu taxă pierd locul de cazare dacă nu plătesc la timp 

cota aferentă din taxa de școlarizare. 

Studenții care înstrăinează locul de cazare, repartizat de către comisia de cazare 

a facultății, își vor pierde dreptul de cazare pentru toți anii de studiu. 

 

 

COMISIA DE CAZARE 


