Acte necesare la comisia de cazare facultate
(1) fiecare student va prezenta la comisia de cazare, următoarele:
 Cerere-tip de cazare pentru studenţi nefamilişti (curs licenţă, masterat, doctorat),respectiv
pentru studenţi familişti;
 carte de identitate;
 paşaport (original + copie xerox) pentru studenţii străini (studenţi bursieri ai statului român sau
studenţi cu taxă);
 carnet de student;
 copii xerox după certificatele de deces ale părinţilor (în cazul studenţilor orfani);
 adeverinţa de cazare studenţi familişti (pentru studentul/studenta de la altă facultate sau altă
universitate de stat);
 adeverinţa de asistat al casei de copii pentru studenţii orfani de ambii părinţi (unde este cazul);
(2) Pentru copiii personalului didactic sau didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat,
conform Legii nr. 1 din 2011 a Educaţiei Naţionale, art. 277, modificat prin Legea nr.140 din 12
iulie 2016, a prevederilor art.57, alin (4) şi (5) din Contractul colectiv de muncă unic la Nivel de
Sector de Activitate Învăţământ Preuniversitar înregistrat la M.M.F.P.S. - S.D.S. sub nr. 59276 din
data de 02.11.2012 şi a prevederilor art. 49, alin. (4) si (5) din Contractul colectiv de muncă unic la
Nivel de Sector de Activitate Învăţământ Superior şi Cercetare,
se solicită în plus următoarele acte:
 adeverinţă de salariat a părintelui vizată de inspectoratul şcolar din teritoriu din care să reiasă
că în anul şcolar care urmează este în activitate ;
 copie după decizia de pensionare (când este cazul) şi copie după cartea de muncă din care să
reiasă o vechime în învăţământ.
 copie după certificatul de deces a părintelui (când este cazul)
(2*) Pentru studenţiii cu handicap grav şi accentuat (persoane cărora, datorită unor
afecţiuni fizice, mentale sau senzoriale, le lipsesc abilităţile de a desfăşura în mod normal activităţi
cotidiene, necesitând măsuri de protecţie în sprijinul recuperării, integrării şi incluziunii sociale),
care beneficiază, la cerere, de reducere cu 50% a taxelor pentru cazare şi masă la cantinele şi
căminele studenţeşti - conform art 16, alin 8 din Legea 448 din 2006 privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap- republicată în 2008.
 certificat cu încadrarea în gradul de handicap ;
(3) pentru studenţii familişti se solicită în plus următoarele acte:
 copie xerox după certificatul de căsătorie;
 copie xerox după certificatul de naştere al copilului (dacă este cazul);
(4) studenţii soţi, soţii de la alte universităţi de stat care obţin loc la schimb de la
universitatea respectivă vor achita tarifele de cazare la nivelul studenţilor TUIASI. În caz
contrar vor achita tariful de cazare similar cu studenţii altor universităţi necuprinşi în
protocol.
(5) Soţul sau soţia care nu are calitate de student va achita tariful de cazare cu TVA şi va fi
raportat la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Locale în vederea calculului impozitului pe
suprafaţa cu destinaţia locuinţă, urmând a suporta contravaloarea acestui impozit.
Studenţii străini anul I (atât studenţii bursieri cât şi cei nebursieri) care solicită cazare la
căminele din Campusul Studenţesc „Tudor Vladimirescu” vor prezenta comisiei de cazare o
adeverinţă eliberată de la Secretariatul Prorectoratului Managementul Resurselor.

Acte necesare la administratorul de cămin, Campus „Tudor Vladimirescu” din Iaşi,
în vederea cazării
Fiecare student va prezenta la administratorul de cămin:
 contractul de închiriere semnat de student cu fotografia color capsată;
 cerere tip de cazare cu:
 repartiţia (cămin şi cameră);
 încadrarea în tarif;
 semnătura preşedintelui comisiei de repartiţie şi cazare pe cererea de cazare ;
 ştampila decanatului pe semnătura preşedintelui comisiei de repartiţie şi cazare;
 carte de identitate ( original + copie xerox);
 legitimaţia de cămin cu fotografie color capsată;
 certificatul de naştere (original + copie xerox);
 paşaport (original + copie xerox) pentru studenţii străini(studenţi bursieri ai statului român sau
studenţi cu taxă);
 cartoteca de flotant completată;
 dosarul (plic) cu actele care au fost prezentate comisiei de repartiţie şi cazare, pentru a putea
verifica încadrarea corectă în tarifele de cazare. Pe dosar se va scrie cu majuscule: numele si
prenumele, iniţiala tatălui, universitatea, facultatea, anul, grupa, codul numeric personal;
 bani (numerar) pentru achitarea tarifului de cazare preliminar, pe luna octombrie.
 declaraţie pe propria răspundere în conformitate cu art. 292, Cod Penal.

