
INFO CAZARE 

(Regulament de cazare) 

 

INFO PRE-CAZARE: 

 

� Studentii (Licenta si Master) si doctoranzii, care solicita obtinerea unui loc de 

cazare in caminele Universitatii “Al. I. Cuza” Iasi, in perioada mai-iunie a anului 

universitar anterior, se vor inscrie pe tabele de pre-cazare aflate la se fii de an. 

Conform Regulamentului de cazare, studentii care nu  completeaza tabelul de 

pre-cazare, se considera din oficiu, ca nu solicita  un loc in Caminele 

studentesti. 

� Studentii care solicita cazare pe criterii medicale, sociale sau alte criterii si 

studentii familisti se vor inscrie pe tabele, dar isi vor depune si dos arele, dupa 

cum urmeaza: 

� -dosarele pentru cazare pe criterii medicale, socia le sau alte criterii, se 

vor depune in cadrul Facultatii la d-nul administra tor sef. 

� -dosarele pentru studentii familisti se vor depune la Directia pentru 

Probleme Sociale si Studentesti (DPSS) din cadrul U niversitatii “Al. I. Cuza” 

Iasi. 

� Lista actelor care trebuiesc depuse la dosar se gas este pe site-ul 

facultatii. 

  



Extras din Regulamentul de cazare : 

 

� Cazarea in camin se face anual, la inceputul fiecarui an universitar. 

� Repartizarea locurilor de cazare pe facultati se face de catre o comisie din 

care face parte obligatoriu si reprezentanti ai studentilor. Repartizarea locurilor se 

face proportional in functie de nuraul de cereri depuse de student si de familiile de 

student. Familiile de student vor depune cerere de cazare pentru facultatea la care 

sotul este student. 

� Dreptul de cazare se acorda studentilor si doctoranzilor inmatriculati la zi, care 

nu au domiciliu stabil in Iasi. 

� Criteriul principal in acordarea dreptului de cazare este media anuala 

obtinuta in anul universitar 2012-2013. Pentru studentii inmatriculati in anul I se va 

lua in considerare media obtinuta la admitere.  

� Criterii de departajare la medii de admitere sau medii anuale egale: 

Anul I: Nota obtinuta la prima proba de Bacalaureat   

Anul II: Punctajul semestrului anterior 

Anul III (IV): Punctajul semestrului anterior 

 

� Repartizarea locurilor de cazare alocate Facultatii se face pe ani de studiu si 

specializari, proportional cu numarul de cereri depuse. 

� Dreptul de cazare se acorda, cu prioritate, studentilor orfani de ambii parinti, 

celor proveniti din Casele de copii sau plasament familial, daca au obtinut minim 20 

de credite pentru obligatiile didactice din anul universitar anterior. 

� Studentii care beneficiaza de burse LLP-Erasmus in semestrul I al anului 

universitar 2013-2014 si care au drept de cazare, vor fi cazati la intoarcere de la 

studii. Pe locurile lor vor fi cazati alti student de la Facultate, pana la intoarcere din 

strainatate. 

� Studentii debitori pot fi cazati, in limita locurilor disponibile, doar dupa ce fac 

dovada achitarii debitelor.  

� Schimbul de locuri de comun acord intre studenti, se face in acelasi campus 

universitar cu acordul administratorul de complex. 

� Refuzul repartitiei de cazare sau renuntare la cazare in timpul anului 

universitar, duce la pierderea dreptului de cazare pentru anul universitar urmator 

(tarifele incasate cu orice titlul nu se restituie). 



� Studentii familisti sunt cazati in limita locurilor disponibile, prioritate avand 

familiile in care ambii soti sunt studenti la Universitatea “Al. I. Cuza” Iasi. 

� In limita locurilor disponibile, Comisia de cazare poate caza si cadre didactice 

care nu au domiciliul stabil in Iasi. 

� In limita a maxim 10% din locurile alocate, se poate acorda drept de cazare si 

urmatoarelor categorii, daca au obtinut 40 de credite din 60 in anul universitar 

anterior: 

� -studente cu copii 

� -studenti care au sau a caror parinti au calitatea de Luptatori pentru Victoria 

Revolutiei Romane din Decembrie 1989 sau de Erou Martir, cu una din mentiuni: 

ranit, retinut, ranit si retinut, remarcat pentru pentru fapte deosebite, insotit de brevet 

semnat de Presedintele Romaniei. 

� -studenti care sufera de TBC (in evident unitatilor medicale), diabet, boli 

maligne, sindromuri de malabsorbtie grave, insificienta renala cronica, astm bronsic, 

epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatita cronica, glaucom, miopie grava, boli 

imunologice, infectati cu virus HIV sau sunt bolnavi de SIDA, spondilita anchilozanta 

sau reumatism articular, numai cu recomandare de la medicul specialist ca poate 

locui in colectivitati si cu avizul medicului specialist de la Dispensarul Studentesc. 

� Se interzice cedarea individuala a locului de cazare (cu sau fara recompense 

materiala). Studentii bugetari care tranzactioneaza dreptul de cazare vor fi 

exmatriculati, iar studentii cu taxa care tranzactioneaza dreptul de cazare vor fi 

exmatriculati si pierd dreptul de reinmatriculare la Universitatea “Al. I. Cuza” Iasi. 

� Pentru pagubele materiale provocate in camin, vinovatul plateste 

contravaloarea lor. Pentru neplata tarifelor de cazare, studentii vor fi evacuati din 

camin. 

 

  



 

ETAPELE PARCURSE DE STUDENT IN VEDEREA CAZARII SUNT: 

 

• Verificarea listelor nominale cu studentii facultatii care au obtinut dreptul 

de cazare, afisate. 

• Completarea contractului de cazare, a legitimatiei de camin si a cererii de 

acordare a resedintei (flotant), in spatiile amenajate in acest scop de fiecare 

facultate. 

• Primirea dispozitiei de cazare. 

• Plata tarifelor de cazare la casieriile din complexele studentesti. 

• Prezentarea la administratia Complexului, in vederea cazarii cu 

urmatoarele documente: 

o Dispozitie de cazare 

o Contract de cazare, completat in trei exemplare 

o Legitimatie de camin 

o Doua fotografii tip buletin 

o Cerere de stabilire a resedintei 

o B.I./C.I. pentru cetatenii romani (pasaport pentru cetateni straini) 

• Primirea camerei 

• Incheierea procesului verbal de predare primire. 

 

 

ALTE INFORMATII: 

-site-ul Universitatii (http://www.uaic.ro/studenti/cazare/) 

-avizierul facultatii 

Comisia de repartizare a locurilor de cazare 

 


