
 
ANUNT 

privind cazarea studentilor,masteranzilor si a doctoranzilor  in anul universitar 
2016/2017 

 
 

 Calendarul cazarii 
 

• 22.09.2016 – orele 9 - 10 – repartizarea locurilor pentru cazarea studentilor  
casatoriti, respectiv a  doctoranzilor,  finantati de la buget  ; 

 
• 22.09.2016 – orele 10 -16 – cazarea studentilor  din anul I de studii si  a 

masteranzilor din anul I, finantati de la buget; 
 

• 23.09.2016 – orele 9-16 – cazarea masteranzilor integralisti din anul II si a 
studentilor integralisti din anii de studii IV ,III si II – in limita locurilor 
disponibile; 

 
• 24.09.2016 – orele 9-16 – cazarea masteranzilor restantieri din anul II si a  

studentilor restantieri din anii IV, III, II  de la buget; 
 

• 25.09.2016 – orele 9-16- cazarea studentilor inscrisi in regim cu taxa din anii I, 
II, III, IV si a  masteranzilor din anii I si II inscrisi in regim cu taxa, in limita 
locurilor disponibile. 

 
Dosarele pentru cazarea studentilor , masteranzilor casatoriti si a doctoranzilor   
finantati de la buget  se depun la secretariat pana la data de 19 septembrie 2016, 
ora 12.  
 
Eventualele modificari vor fi prezentate la avizierul facultatii. 
 
Data     29.07.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

UNIVESRISTATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI  
DIRECŢIA SERVICII STUDENŢEŞTI 

 
 PROCEDURA DE CAZARE  
 
PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2016-2017 
 
În acest an, cazarea studenţilor se va desfăşura în perioada 22-25 septembrie 2016. Aşadar, pentru a beneficia de o 
desfăşurare cât mai eficientă, trebuie să urmaţi două etape şi să aveţi toate documentele necesare prezentate mai jos.  
 
PRIMA ETAPĂ - LA FACULTATE  
 
Fiecare student trebuie să se prezinte la facultate, conform programului, pentru a primi repartiţia de cazare. Pe repartiţie 
va fi stipulat numărul căminului şi numărul camerei în care va fi cazat studentul, totodată şi încadrarea financiară – 
subvenţionat/gratuit/nesubvenţionat.  
 
În cadrul acestei etape, veţi prezenta comisiei de cazare următoarele:  
 
� carte de identitate/paşaport în original;  
� cerere tip de cazare /*formularele se vor găsi la comisia de cazare din cadrul facultăţii (un model al acestei cereri se 
poate descărca prin fişierul „Cerere_cazare.pdf”, postat în cadrul acestui anunţ);  
� carnet de student (nu este necesar pentru studenţii care sunt în anul I);  
 
Documente suplimentare necesare pentru situaţii speciale:  
 
1. În cazul studenţilor orfani de ambii părinţi sunt necesare: copiile legalizate după certificatele de deces ale părinţilor;  
2. În cazul studenţilor cu părinţi(sau întreţinător legal) personal didactic – adeverinţă de salariat a părintelui vizată de 
inspectoratul şcolar din teritoriu din care să reiasă că în anul şcolar 2016-2017 este în activitate sau copie după decizia 
de pensionare (când este cazul).  
3. În cazul studenţilor orfani, care provin de la casele de copii este necesară: adeverinţă de asistat al casei de copii;  
4. Studenţii cu handicap grav şi accentuat: certificat medical prin care se atestă gradul de handicap;  
5. În cazul studenţilor căsătoriţi sunt necesare: copie legalizată de notar după certificatul de căsătorie, adeverinţă de 
student (pentru studentul/studenta de la altă facultate sau altă universitate de stat), copie legalizată de notar după 
certificatul de naştere al copilului (dacă este cazul);  
 
La finalul acestei proceduri sunt prezentate în detaliu situaţiile speciale.  
 
În urma prezentării documentelor stipulate anterior, verificarea va fi făcută de către Preşedintele comisiei de cazare 
(Decanul sau Prodecanul responsabil de problemele studenţeşti), iar studentul va primi înapoi de la comisie actele 
prezentate împreună cu:  
- cererea tip de cazare ce va avea (în colţul din dreapta sus) numărul căminului, numărul camerei în care va fi cazat şi 
încadrarea financiară – subvenţionat/gratuit/nesubvenţionat;  
 
 
 
 
 
 
 



A DOUA ETAPĂ - ÎN CAMPUS  
 
Trebuie să vă prezentaţi în campus, la căminul la care aţi primit  repartizarea de la comisia de cazare a facultăţii.  
 
În campus, la cămin trebuie să prezentaţi într-un dosar plic, următoarele documente:  
1. cerere tip de cazare primită la pasul I;  
2. două exemplare ale contractului de cazare (un exemplar pentru student şi un exemplar pentru administraţia 
căminului), formularele pentru contractele de cazare vor fi oferite de administraţia căminului;  
3. cartoteca de flotant completată - va fi oferită de administraţia căminul 
4. două fotografii color tip carte de identitate - una se va capsa pe contractul de închiriere şi una se va capsa pe 
legitimaţia de cămin; /* NU SE ADMIT COPII DE TIP XEROX SAU SCAN;  
5. carte de identitate (original + 2 copii xerox);  
6. certificat de naştere (original + copie xerox);  
 
Funcţie de cazurile speciale prezentate la punctul I, dosarul plic va conţine şi documentele suplimentare aferente.  
*** Pe dosarul plic se va scrie cu majuscule: numele si prenumele, iniţiala tatălui, universitatea, facultatea, anul şi 
grupa.  
 
SITUAŢII SPECIALE  
 
Studenţii soţi, soţii de la alte universităţi de stat care obţin loc la schimb de la universitatea respectivă vor achita tarife 
de cazare la nivelul studenţilor TUIASI. În caz contrar se va achita tariful de cazare similar cu studenţii altor universităţi 
necuprinşi în protocol.  
 
Cazarea este gratuită pentru:  
 
� studenţii ce nu depăşesc 26 de ani, cu părinţi cadre didactice în activitate;  
� studenţii ce nu depăşesc 26 de ani, orfani de ambii părinţi;  
� studenţii ce nu depăşesc 26 de ani, asistaţi ai caselor de copii;  
� studenţii ce nu depăşesc 26 de ani, străini - bursieri ai statului român din Republica Moldova şi Ucraina(alţii decât cei 
proveniţi din ţările UE sau SSE);  
 
Conform Hotărârii nr. 844 din 13 august 2008 studenţii, masteranzii, doctoranzii, medicii aflaţi la specializare şi 
cursanţii aflaţi la stagii de specializare/perfecţionare postuniversitară din Republica Moldova şi din Ucraina, cei de 
origine etnică română din afara graniţelor ţării, cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, precum şi cetăţenii străini, 
bursieri ai statului român, care studiază în instituţii şi unităţi de învăţământ de stat din România, beneficiază de cazare în 
internatele şcolare şi căminele studenţeşti, iar cheltuielile de cazare se asigură de la bugetul de stat.  
 
Studenţii cu părinţi (sau întreţinător legal) personal didactic beneficiază de cazare gratuită dacă sunt înscrişi la 
prima facultate în regim fără taxă, iar unul din părinţi este personal didactic aflat în activitate sau pensionat 
după cel puţin 10 ani de activitate didactică conform:  
� Legii nr. 1 din 2011 a Educaţiei Naţionale, art. 277 „Copiii personalului didactic aflat în activitate sunt scutiţi de plata 
taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învăţământul superior şi beneficiază de gratuitate la cazare în cămine 
şi internate.”)  
� prevederilor art. 57, alin (4) şi (5) din Contractul colectiv de muncă unic la Nivel de Sector de Activitate Învăţământ 
Preuniversitar înregistrat la M.M.F.P.S. - S.D.S. sub nr. 59276 din data de 02.11.2012 „(4) Copiii personalului din 
învăţământul preuniversitar sau pensionat după cel puţin 10 ani de activitate în învăţământul preuniversitar (părinte, 
întreţinător legal) au prioritate şi beneficiază de gratuitate în internate şi cămine studenţeşti. În acest scop, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului alocă pentru studenţi sumele necesare, iar instituţiile de învăţământ 
superior asigură cazarea gratuită în cămine studenţeşti. De asemenea, unităţile de învăţământ preuniversitar asigură 
cazarea în internate şi vor face demersurile necesare către consiliile locale/judeţene pentru alocarea sumelor. (5) În 
vederea alocării sumelor prevăzute la alin. (4), unităţile de învăţământ/instituţiile de învăţământ superior au obligaţia ca, 
în cel mult 30 de zile de la începerea anului şcolar/universitar, să transmită inspectoratelor şcolare/Ministerului 



Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului tabelele cu numărul elevilor/studenţilor care urmează cursurile 
unităţii/instituţiei de învăţământ superior şi care beneficiază de gratuitate la cazare.”  
� şi a prevederilor art. 49, alin. (4) si (5) din Contractul colectiv de muncă unic la Nivel de Sector de Activitate 
Învăţământ Superior şi Cercetare „(4) Copiii personalului din învăţământul superior admişi pe locurile finanţate de la 
bugetul de stat, au prioritate şi beneficiază de gratuitate în internate şi cămine studenţeşti. În acest scop M.E.C.T.S. 
alocă pentru studenţi sumele necesare, iar instituţiile de învăţământ superior asigură cazarea gratuita în cămine 
studenţeşti.(5) În vederea alocării sumelor prevăzute la alin. (4), unităţile de învăţământ/instituţiile de învăţământ 
superior au obligaţia ca, în cel mult 30 de zile de la începerea anului şcolar/universitar, să transmită M.E.C.T.S. tabele 
cu numele studenţilor care urmează cursurile instituţiei de învăţământ superior şi care beneficiază de gratuitate la 
cazare.” 
 
Documentele necesare sunt:  
 
 adeverinţă de salariat a părintelui vizată de inspectoratul şcolar din teritoriu din care să reiasă că în anul şcolar 

2015-2016 este în activitate sau  
 copie după decizia de pensionare (când este cazul).  

 
Cazarea este subvenţionată 50% pentru:  
 
Studenţii cu handicap grav şi accentuat (persoane cărora, din cauza unor afecţiuni fizice, mentale sau senzoriale, le 
lipsesc abilităţile de a desfăşura în mod normal activităţi cotidiene, necesitând măsuri de protecţie în sprijinul 
recuperării, integrării şi incluziunii sociale) beneficiază, la cerere, de reducere cu 50% a taxelor pentru cazare şi masă la 
cantinele şi căminele studenţeşti - conform art. 16, alin 8 din Legea 448 din 2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap - republicată în 2008. Valoarea reducerii se asigură din bugetul instituţiilor de 
învăţământ publice sau private - conform art 16, alin 9 din Legea 448 din 2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap - republicată în 2008. 

 


