
 Calendar și procedura de cazare AC 
 an universitar 2021-2022 

 Sâmbătă 
 25.09.2021 

 Duminică 
 26.09.2021 

 Luni 
 27.09.2021 

 Marți 
 28.09.2021 

 Cazuri medicale  Anul I Licență  Anii II, III, IV, IIM 
 integraliști 

 Anii II, III, IV, IIM 
 neintegraliști 

 Doctoranzi  Anii II, III, IV, IIM 
 integraliști 

 Căsătoriți 
 Anii II, III, IV, IIM 

 integraliști 
 Anul I Master 

 Sâmbătă – 25.09.2021 
 -  09:00–11:00  | Google Meet-1 | 

 Cazuri medicale, Doctoranzi, Căsătoriți, Orfani ambii părinți, Plasament 
 Studenții de pe pozițiile 1-33 din  Ierarhizare_integralisti_cerere_cazare  * 

 -  11:00–16:00 (cu pauză de o oră)  | Google Meet-2 | 
 Studenții din  Ierarhizare_I_Master_cerere_cazare  * 

 Duminică – 26.09.2021 
 -  09:00–13:00  | Google Meet-1 | 

 Studenții de pe pozițiile 1-100 din  Ierarhizare_I_Licenta_cerere_cazare  * 
 -  14:00–17:00  | Google Meet-2 | 

 Studenții de pe pozițiile 101-154 din  Ierarhizare_I_Licenta_cerere_cazare  * 
 Studenții de pe pozițiile  34-73 din  Ierarhizare_integralisti_cerere_cazare  * 

 Luni –  27.09.2021 
 -  09:00–17:00  (cu pauză de o oră)  | Google Meet-1| 

 Studenții de pe pozițiile  74-303 din  Ierarhizare_integralisti_cerere_cazare  * 

 Marți –  28.09.2021 
 -  09:00 – 16:00 (cu pauză de o oră)  Google Meet-1 | 

 Studenții din  Ierarhizare_neintegralisti_cerere_cazare  * 

 *  Listele ierarhizate vor fi trimise prin email până pe data de 24.09.2021, ora 22.00. 

 Observații: 

 1.  Studenții  programați  pentru  repartiția  online  vor  primi  prin  e-mail  link-ul  pentru  conectarea 
 pe  Google  Meet.  Conectarea  se  va  face  prin  adresa  instituțională  (cu  excepția 
 studenților admiși în anul I licență/master care se vor conecta cu o  adresă de gmail  )  . 

 2.  Studenții  care  nu  se  conecteaza  în  ziua  în  care  au  fost  repartizați  și  nu  informează  comisia  de 
 cazare (printr-un email la cazare@ac.tuiasi.ro) în timp util vor pierde prioritatea la cazare. 



 3.  Facultatea are disponibile  671 de locuri  în următoarele cămine: 
 cămin T2 - 138 locuri (1 student în cameră) - pret estimativ: 230 lei/loc 
 cămin T8 -12 locuri (2 studenți în cameră) - pret estimativ: 240 lei/loc 
 cămin T16 - 27 locuri (2 studenți în cameră + oficiu) - pret estimativ: 240 lei/loc 
 cămin T17 - 42 locuri (4 studenți în cameră + oficiu) - pret estimativ: 170 lei/loc 
 cămin T19 - 426 locuri  (4 studenți în cameră + oficiu)  - pret estimativ: 170 lei/loc 
 cămin T20 - 12 locuri (căsătoriți + doctoranzi) - pret estimativ: 250 lei/loc 
 cămin T21 14 locuri (căsătoriți + doctoranzi) - pret estimativ: 250 lei/loc 

 Au  făcut  cereri  de  cazare  774  de  studenți  care  nu  au  domiciliul  în  municipiul  Iași.  Din  cele 
 expuse  mai  sus  se  observă  că  nu  vor  putea  fi  cazați  toți  studenții  neintegraliști  (studenții 
 din anul I licență/master și studenții români de pretutindeni au cazarea asigurată). 

 Comisia  de  cazare  a  stabilit  ca  90%  dintre  studenții  din  anul  I  care  au  solicitat  un  loc  în 
 cămin  pentru  anul  universitar  2021-2022  să  fie  cazați  în  căminul  T19  (conform 
 Ierarhizare_I_Licenta_cerere_cazare). 

 4.  Studenții  vor  fi  invitați  individual  într-o  altă  sesiune  pe  Google  unde  vor  avea  acces  la 
 oglinzile  căminelor  în  care  facultatea  are  camere  alocate.  În  această  sesiune  studenții  au 
 obligația de a porni camera video și de a prezenta actul de identitate  . 

 5.  Studenții  vor  primi  în  decursul  zilei  în  care  participă  la  sesiunile  de  repartizare  online  un 
 e-mail  cu  repartiția  primită  (căminul  și  camera)  și  ziua  în  care  sunt  programați  pentru  etapa 
 II a cazării (prezența la căminul unde au primit repartiția). 

 Notă.  La  căminul  T2  etapa  a  doua  va  începe  pe  1.10.2021  deoarece  sunt  lucrări  de 
 modernizare care nu au fost încă terminate. 

 6.  În  etapa  a  doua  de  cazare,  studenții  au  obligația  de  a  se  prezenta  la  administrația  căminului 
 în  care  au  fost  repartizați,  în  ziua  și  intervalul  orar  indicate  în  e-mail  cu  următoarele 
 documente: 

 -  cartea de identitate: original + copie; 
 -  două fotografii tip „carte de identitate” + o folie de plastic; 
 -  documentele  suplimentare  în  original  pentru  studenții  căsătoriți  corespunzătoare 

 documentelor scanate ce au fost transmise la facultate; 
 -  documente  suplimentare  în  original  pentru  studenții  ce  pot  beneficia  de  cazare  gratuită 

 sau  redusă  cu  50%  corespunzătoare  documentelor  scanate  ce  au  fost  transmise  la 
 facultate. 

 Note 

 1.  Plata tarifului de cazare se va face doar cu cardul  . 
 2.  Studenții care sunt înscriși la taxă nu beneficiază de gratuitate la cazare. 


