
 

DECONTARE BILETE TRANSPORT AUTO INTERN 

PENTRU PERIOADA 01 MAI – 31 OCTOMBRIE 2006 

 

 Pentru perioada 01 mai – 31 octombrie 2006 FacultăŃii de ConstrucŃii şi 

InstalaŃii dispune de un fond pentru decontarea biletelor de transport auto intern în 

valoare de 42.172,82 RON. 

 Decontarea biletelor se face numai pentru studenŃii români de la cursurile 

de zi. 

 Pentru celelalte categorii de studenŃi (masterat, doctoranzi, moldoveni) nu se 

acorda reduceri pentru transportul auto intern, conform Contractului InstituŃional şi 

Cntractului Complementar nr. 29698/24.03.2006. 

 Comisia socială a FacultăŃii de ConstrucŃii şi InstalaŃii a stabilit următoarele 

criterii de prioritate pentru decontarea bietelor: 

1. Deplasări la domiciliu ale studenŃilor orfani şi deplasări la centrele de plasament, 

pentru studenŃii asistaŃi - max. 3 călătorii dus-întors la domiciliu şi o călătorie 

dus-întors în altă localitate decât cea de domiciliu; 

2. Deplasări în localităŃi care nu au acces la liniile CFR - max. 3 călătorii dus-întors la 

domiciliu şi o călătorie dus-întors în altă localitate decât cea de domiciliu, 

pentru studenŃii care au realizat minimum 40 credite in anul universitar 2005 – 

2006 şi nu au restanŃe din anii precedenŃi; 

3. Deplasări la domiciliu pentru studenŃii din localităŃi care au legături dificile pe liniile 

CFR cu municipiul Iaşi (Piatra-NeamŃ, Botoşani, Dorohoi, RădăuŃi, Tg.NeamŃ, Huşi, 

Negreşti, Oneşti, Comăneşti, Moineşti etc.), în condiŃiile enunŃate la punctul 2; 

4. Deplasări în interesul facultăŃii, la concursuri profesionale, manifestări ştiinŃifice 

studenŃeşti, respectiv, în interesul ligilor studenŃeşti de la Facultatea de ConstrucŃii. 

 Dacă fondurile alocate nu sunt suficiente pentru decontarea tuturor biletelor 

depuse, se decontează câte una / două călătorii la domiciliu, pentru studenŃii care 

nu locuiesc în Iaşi şi o călătorie în altă localitate pentru studenŃii cu domiciliul în Iaşi. 

 Pentru localităŃile care au ieşire directă la liniile CFR, cu trenuri accelerate şi 

personale (pe ruta Iaşi - Bucureşti prin Vaslui, respectiv Paşcani, Iaşi - Timişoara, 

Iaşi - GalaŃi), nu se decontează bilete pe transport auto. 



 Sunt considerate valabile numai biletele care conŃin următoarele informaŃii: 

 - denumirea firmei de transport AUTO, 

 - ştampila firmei de transport, 

 - data călătoriei, 

 - ruta de deplasare, 

 - valoarea biletului de călătorie. 

 StudenŃii interesaŃi vor depune câte o cerere pentru fiecare luna 

calendaristică din intervalul mai sus menŃionat. 

 Cererile se depun la domnul ing. HerŃa Cezar, în  Corpul R, etajul I, în zilele de 

joi 9.11.2006 şi vineri,11.2006 între orele 1200 – 1530. 

 Borderoul cu studenŃii ale căror bilete se propun decontării în fiecare lună, este 

stabilit de Comisia socială a FacultăŃii de ConstrucŃii şi se aprobă de Biroul 

Consiliului FacultăŃii. 

  

 Cererile tip A – Anexa 2 sunt disponibile, contra cost la Biroul Xerox al firmei 

STEF de la parterul corpului R. 

 

        PRODECAN, 

       Conf.dr.ing. Ştefan Cârlan 


