
Bună ziua şi bun venit! 

Noi Biroul Consiliului Facultăţii şi Consiliul Facultăţii salutăm cadrele 

didactice, studenţii deja trecuţi prin focurile activităţii didactice dar - în special - 

salutăm bobocii din anii I care păşesc pentru prima dată în facultatea noastră ca 

studenţi. 

Pentru toţi, astăzi este un nou început: pentru cadrele didactice este 

începutul unui nou an de activitate didactică, pentru studenţii care au trecu prin 

emoțiile examenelor este începutul unui nou an de acumulări de cunoştinţe iar 

pentru boboci este începutul unei noi etape din viaţa lor. 

Ca la orice început suntem marcaţi de emoţii: emoţia cadrelor didactice 

datorită întălnirii cu o nouă serie de studenţi, emoţia studenţilor cu „experienţă” 

care au de trecut încă un an de studiu şi emoţia bobocilor care se vor întălni cu 

un nou stil de învăţare. 

Ca la orice început toţi ne facem planuri şi ne propunem să le îndeplinim. 

Profesorii vor să transmită cât mai multe cunoştinţe tehnice, şi nu numai, 

studenţilor pe care îi păstoresc. Studenţii îşi doresc să finalizeze cu bine noul an 

universitar care abia începe. 

În cadrul Facultăţii de Construcţii şi Instalaţii sunt înscrişi un număr de 

1239 studenţi la studii de licenţă, 572 studenţi la studii de master şi un număr de 

37 studenţi la studii de doctorat. Aceste cifre, care totalizează un număr de 1848 

studenţi, ne poziţionează pe primul loc în cadrul Universităţii Tehnice 

„Gheorghe Asachi” din Iaşi, fiind cea mai mare facultate. 

Toţi aceşti studenţi sunt însoţiţi pe drumul pregătirii lor profesionale de un 

număr de 122 cadre didactice. 

În decursul timpului, cadrele didactice împreună și studenţii au reuşit 

performanţa de a aduce Facultatea de Construcţii şi Instalaţii pe locul I în topul 

facultăţilor de profil din ţară. 

Concluzia care poate fi trasă din aceste afirmaţii este că cei care au optat 

pentru Facultatea de Construcţii şi Instalaţii au făcut alegerea perfectă.  

Concluzia? Se pare ca opțiunea de a urma cursurile acestei facultăți... de 

Construcții și Instalații... este  - de fapt - alegerea perfectă. 

Doresc să mai subliniez că, în calitate de student la Facultatea de 

Construcţii şi Instalaţii puteţi beneficia de cazare în condiţiile cele mai bune din 

Campusul Studenţesc „Tudor Vladimirescu”, de burse de performanţă şi de 

studiu iar, în situaţii deosebite, de burse sociale. Toate aceste avantaje însă, 

trebuiesc câştigate prin realizări deosebite în activitatea de învăţare. 

Pe lângă activitatea didactică sunt multe alte activităţi care contribuie la 

dezvoltarea voastră personală şi pot enumera câteva: olimpiade la diverse 



discipline; cercuri ştiinţifice studenţeşti; concursuri studenţeşti, competiţii 

sportive, acțiuni sociale, etc. 

La organizarea acestor activităţi un rol important îl au studenţii prin 

asociaţia afiliată Facultăţii de Construcţii şi Instalaţii: Asociația Studenților și 

Absolvenților Facultății de Construcții și Instalații - ASAFCI. ASAFCI este o 

asociaţie dinamică în cadrul căreia vă puteţi dezvolta multe abilităţi, care vă vor 

ajuta atât în facultate cât și după absolvire. 

Viitorul așteaptă tot mai mulți ingineri constructori și ingineri instalatori. 

Ii așteaptă dintotdeauna. 

 Din timpuri străvechi s-a construit, se construieşte şi astăzi şi se va 

construi si mereu se va construi. 

 Vă garantez acest lucru! 

Ca absolvent al Facultăţii de Construcţii şi Instalaţii puteţi asigura 

condiţiile de trai la un nivel ridicat locuitorilor de pretutindeni. Constructorii 

proiectează şi construiesc clădirile, asigurănd siguranta locatarilor. Instalatorii 

proiectează şi execută instalaţiile care asigură confortul locatarilor. Podarii şi 

drumarii proiectează și execută drumurile, podurile şi căile ferate asigurând 

legătura între clădiri şi între localităţi dându-ne astfel posibilitatea să circulăm 

oriunde dorim. 

Aşadar, noi toți – absolvenții Facultăţii de Construcţii şi Instalaţii – mai 

vechi sau mai noi – lucrăm dintotdeauna și vom lucra mereu în folosul întregii 

omeniri pentru a-i asigura acesteia: ADĂPOST, SIGURANŢĂ ŞI CONFORT. 

Încă odată mă adresez vouă, dragi studenți, felicitându-vă pentru alegerea 

făcută şi urându-vă un nou an universitar cu multe realizări şi reuşite. 

Profesorilor - colegii mei la bine și la greu - le urez multă sănătate, putere 

de muncă şi înțelepciunea de a găsi îngăduința cu care sa-i conducă spre liman 

pe acești tineri care au venit la facultatea noastră. 

Acesta trebuie să fie ţelul nostru comun! 
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