
     
 
 

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE 

UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN 

IAȘI 

Facultatea de Construcții şi Instalații 
 

ANUNȚ 

În atenția studenților Facultății de Construcții și Instalații care 

doresc să participe la procesul de cazare pentru anul universitar 

2019-2020. 

 Calendarul procesului de cazare este următorul: 

 Sâmbătă, 21.09.2019, afișarea listelor provizorii de priorități în ordinea 

punctajului (pe site-ul și la avizierul facultății) 

 Sâmbătă-Duminică (21.09.2019-22.09.2019), depunerea contestațiilor la 

adresa de e-mail cazareconstructii2019.2020@gmail.com  

 Marți, 24.09.2019, afișarea listelor finale de priorități, în ordinea 

punctajului, (pe site-ul și la avizierul facultății); 

 Miercuri, 25.09.2019, ora 08:30 sala LB2, cazarea: 

Studenților care au participat la procesul de precazare - se prezintă cu 

buletinul 

Studenților admiși în anul I la ciclul de licență – se prezintă cu buletinul și cu 

cererea anexată prezentului anunț ( cerere cazare studenți necăsătoriți ); 

Studenților căsătoriți – se prezintă cu buletinul, dosarul se depune până cel 

târziu 20 septembrie 2019 la Decanatul Facultății de Construcții și Instalații, 

componența dosarului fiind explicată mai jos în anunț; 

Studenților doctoranzi – se prezintă cu buletinul și cererea anexată prezentului 

anunț (cerere cazare studenți necăsătoriți); 

 Joi, 26.09.2019, ora 9:00 sala LB2, cazarea:  

Studenților integraliști în sesiunea de examinare din septembrie 2019 (anii de 

studiu II, III, IV și Master II – an universitar 2019-2020) - se prezintă cu 

buletinul și cu cererea anexată prezentului anunț ( cerere cazare studenți 

necăsătoriți ); 

Studenților admiși în anul I la ciclul de masterat anul universitar 2019-2020 - 

se prezintă cu buletinul și cu cererea anexată prezentului anunț ( cerere cazare 

studenți necăsătoriți ) 
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 Vineri, 27.09.2019, ora 09:00 sala LB2, cazarea:  

Studenților neintegraliști (în limita locurilor disponibile) - se prezintă cu 

buletinul și cu cererea anexată prezentului anunț ( cerere cazare studenți 

necăsătoriți ) 

 Sâmbătă, 28.09.2019, ora 10:00 sala LB2, cazarea: 

Studenților neintegraliști (în limita locurilor disponibile) - se prezintă cu 

buletinul și cu cererea anexată prezentului anunț ( cerere cazare studenți 

necăsătoriți ) 

 

NOTA: 

1. Studenții care nu pot fi prezenți fizic să-și ridice repartiția de cazare, vor 

desemna un împuternicit, doar prin procură notarială;  

2. Situația școlară luată în calcul la întocmirea listelor este cea încheiată la 

20 septembrie 2019; 

3. Cererile tipizate cât și componența dosarului de cazare atât pentru studenții 

necăsătoriți cât și pentru studenții căsătoriți sunt  publicate pe site-ul facultății în 

prezentul anunț;  

4. Studenții căsătoriți au obligația să depună dosarele pentru cazare la 

Decanatul Facultății de Construcții și Instalații până Vineri, 20.09.2019. 

Actele ce vor trebui să se găsească în dosar sunt următoarele: 

a. copie după certificatul de căsătorie; 

b. 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; 

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

       d. Copie după Cărțile de identitate ale ambilor soți 

5.  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 opționale sau nota de la interviul de admitere la masterat pentru 

studenții admiși în anul I la master) 

6. Studenții se vor prezenta la comisia de cazare , în ziua în care sunt programați 

să primească repartiția de cazare, având asupra lor actul de identitate și cererea 

tip completată funcție de categoria la care se încadrează:  

 - pentru studenții căsătoriți dosarul complet se depune la decanat conform 

programului 

 - studenții de la licență/masterat/doctorat – cerere studenți necăsătoriți 
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7. Categoriile de studenți care beneficiază de gratuitate la cazare cât și 

documentele cu care trebuie să se prezinte la cazare pentru încadrarea financiară 

sunt prezentate pe site-ul facultății în prezentul anunț;  

8. Studenții admiși în anul I de licență sau masterat, vor avea asupra lor și 

chitanța de înmatriculare eliberată de Decanatul Facultății de Construcții și 

Instalații; 

9. 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 

 

04.09.2019 

COMISIA DE CAZARE 

 

 


