
FACULTATEA DE CONSTRUCTII SI INSTALATII  

CAZARE 2007 – 2008 

 

PROGRAMUL CAZĂRILOR 

Data Categorii de studenţi cazaţi 

24.09.2007 – ora 830  Doctoranzi. 

 Studenţii precazaţi în iulie 2007.  

 studenţi căsătoriţi, integralişti în  anii anteriori care au 
obţinut cel puţin 40 credite în  anul univ. 2006 / 2007 

25.09.2007 – ora 830  Studenţi anul I Ing.civilă şi Instalaţii, zi şi seral, 
buget, în ordinea descrescătoare a mediilor. 

  Studenţii vor fi cazaţi în  camere de 5 locuri. 

26.09.2007 – ora 830  Studenţi anul I Ing.civilă şi Instalaţii, zi şi seral, cu 
taxă, admişi în  iulie, până la media  7,85  ,  

   în  ordinea descrescătoare a mediilor. 

    Studenţii vor fi cazaţi în  camere de 5 locuri. 

27.09.2007 – ora 830  Studenţi din anii V, IV, III, II zi, care au promovat 
integral anii anteriori, iar în  anul univ. 2006 / 2007 au 
obţinut cel puţin 40 credite (Lista A).  

28.09.2007 – ora 830  Studenţi cursuri master buget, în  limita a maximum 
50 locuri, în  ordinea descrescătoare a mediilor de 
admitere.  

 Studenţi anii II ÷ VI, seral, care au promovat integral 
anii anteriori, iar în  anul univ. 2006 / 2007 au obţinut 
cel puţin 35 credite (Lista B). 

 



► Etapa II – 24 ÷ 28 septembrie 2007 

 În  această etapă se cazează, în limita numărului de locuri rămase 

disponibile după etapa I (12 iulie 2007), următoarele categorii de studenţi: 

 doctoranzii cu frecvenţă admişi în  anul I;  

 studenţii admişi în  anul I, Ing.civilă şi Instalaţii, zi şi seral, pe locuri 

finanţate de la buget; 

 studenţii admişi în  anul I, Ing.civilă şi Instalaţii, zi şi seral, pe locuri cu 

taxă, în  limita a 260 locuri; 

 studenţii  din anii II ÷ V cursuri de zi care au promovat integral anii de 

studiu anteriori, iar în  anul univ. 2006 / 2007 au obţinut cel puţin 40 

credite; 

 studenţii  din anii II ÷ VI cursuri serale care au promovat integral anii 

de studiu anteriori, iar în  anul univ. 2006 / 2007 au obţinut cel puţin 35 

credite  

 În  vederea repartizării locurilor de cazare disponibile se vor întocmi liste 

pe baza performanţelor profesionale. 

 În  acest sens, pentru  fiecare student se vor calcula: 

 Mediile ponderate pentru  anul universitar 2006 / 2007, pe baza 

situaţiei înregistrate la secretariatul facultăţii în  data de 17.09.07 ora 

1200 , calculate cu relaţia:  

Mpond = (∑ (N x k) / (∑ k) 

 în  care  N – nota la disciplină 

   k – numărul de credite aferent disciplinei 

 Indicele de promovabilitate pentru anul universitar 2006 / 2007, 

calculat cu relaţia: 

Ipr crt = 100 x ∑ (kac / ∑ kr) [%] 

 în  care:   ∑ kac  – suma creditelor acumulate în  anul universitar 2006 / 

    2007; 

   ∑ kr  – suma creditelor aferente anului anul universitar 2006 / 

    2007;  



    

 Indicele de promovabilitate pentru anii de studii anteriori, 2006 / 2007, 

calculat cu relaţia: 

Ipr ant = 100 x ∑ (kac / ∑ kr) [%] 

 în  care:   ∑ kac  – suma creditelor acumulate în  anii de studiu anteriori; 

   ∑ kr  – suma creditelor aferente anilor de studii anteriori.  

 

Pe baza acestor indicatori se vor întocmi următoarele liste de prioritate: 

Lista A.   

Studenţii din anii II –V (an univ. 2007-2008) cursuri de zi care au promovat 

integral anii de studiu anteriori (Ipr ant = 100 %) iar în  anul univ. 2006 – 2007 

până la data de 17.09.2007 au acumulat cel puţin 40 credite; lista se 

întocmeşte în  ordinea descrescătoare a indicelui  Ipr crt , la acelaşi valoare a 

indicelui Ipr crt în  ordinea descrescătoare a mediei ponderate, Mpond . 

Lista B.   

Studenţii din anii II –VI (an univ. 2007-2008) cursuri serale care au promovat 

integral anii de studiu anteriori (Ipr ant = 100 %) iar în  anul univ. 2006 – 2007 

până la data de 17.09.2007 au acumulat cel puţin 35 credite; lista se 

întocmeşte în  ordinea descrescătoare a indicelui  Ipr crt , la acelaşi valoare a 

indicelui Ipr crt în  ordinea descrescătoare a mediei ponderate, Mpond  

STUDENTI  CASATORITI 

Pot depune dosar pentru  cazare studenţii căsătoriţi care care au promovat 

integral anii de studiu anteriori (Ipr a = 100 %) iar în  anul univ. 2006 – 2007 

până la data de 17.09.2007 au acumulat cel puţin 40 credite în  anul universitar 

2006-2007. 

Lista de prioritate la cazare se întocmeşte pe baza punctajului realizat.  

A. Criterii profesionale - punctaj pentru numărul de credite în  anul universitar 

2006-2007: 

 60 credite   = 12 p x Ipr 

 50 – 59 credite  =   8 p x Ipr 

 40 – 49 credite  =   4 p x Ipr 

 



B. Criterii sociale: 

 Soţ / soţie – student(ă) UTI,  10 p  

 Soţ / soţie – student(ă) la altă universitate de stat,  5 p 

 Copil în îngrijire directă, 10 p 

 Soţie însărcinată peste luna a VI-a, 5 p 

 Unul din soţi cu domiciliul stabil în Iaşi – se cazează în limita locurilor 

disponibile. 

 Dosarul se depune până pe data de 20 septembrie 2006 la secretariat şi 

va cuprinde: 

- certificat de căsătorie, copie XEROX 

- carte de identitate soţ şi soţie, copii XEROX 

- certificat de naştere copil, copie XEROX 

- certificat medical dovadă sarcină. 

 DOCTORANZI CU FRECVENŢĂ 

Doctoranzii cu frecvenţă vor depune o cerere de cazare pentru  anul universitar 

2007 – 2008, vizată de d-ra ing. Peşehonov Maria. 

Cererea se va depune la secretariat până pe data de 20 septembrie 2007. 

STUDENTI LA CURSURI TIP MASTER 

Pentru  studenţii reuşiţi la cursuri tip master, pe locurile finanţate de la 

buget, se asigură cazarea în limita a maximum 50 locuri, în ordinea 

descrescătoare a mediilor de admitere.  

STUDENTI  CU PROBLEME DE SĂNĂTATE 

Studenţii bolnavi de TBC, aflaţi în evidenţa Dispensarului studenţesc, studenţii 

bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie gravă, insuficienţă 

renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, 

glaucom, miopie gravă, boli imunologice, spondilită anchilozantă sau reumatism 

articular vor depune până pe data de 20 septembrie 2007, la secretariat, o 

cerere însoţită de acte medicale. Studenţii se vor caza în  ordinea de pe lista de 

prioritate generală, dar se va avea în  vedere la confortul camerei de cămin. 

Afişat joi 20 sept. 2007 ora 1500.  

Eventuale observaţii vor fi transmise în  scris la decanat vineri 21 sept. 2007 

intre orele 1300 – 1400.          

        Comisia de cazare 


