
 

CAZAREA STUDENȚILOR  

ÎN PERIOADA 23 - 28.09.2019 

 

Pentru Căminul  ”Buna Vestire„  tariful de cazare se încaseză în contul:  

RO37 BRDE 240S V895 3410 2400 , deschis la BRD Iași  

 

 

 

Cămin Adresă 

Personalul împuternicit 

să asigure cazarea în 

cămine și care va semna 

contractele de cazare 

Personal care asigură 

încasarea tarifelor de cazare  

 

Căminul 1 
Str. Stoicescu nr. 1-4 Pădurariu Camelia  Tulbure Mihaela 

Căminul 2 Str. Stoicescu nr. 1-4 Cosor Ionela  Huțanu Mihaela 

Căminul 3 Str. Stoicescu nr. 1-4 Ciobanu Elena David Mihaela 

Căminul 4 Str. Stoicescu nr. 1-4 Epure Doina David Mihaela 

Căminul 5 Str.Titu Maiorescu nr. 7-9 Apreutesei Ana - Natalia Stoleru Marcela 

Căminul 6 Str.Titu Maiorescu nr. 7-9 Matianu Maricel Stoleru Marcela 

Căminul 7 Str.Titu Maiorescu nr. 7-9 Țuiu Maria-Mihaela Dragomir Mioara 

Căminul 8 Str.Titu Maiorescu nr. 7-9 
Rameder Mihaela-

Gabriela 
Diaconu Cristina 

Căminul 10 Str. Codrescu nr. 12 Ciobanu Valeriu Rusu Sorina 

Căminul 11 Str. Gheorghe Asachi nr. 7 Grecu Roxana Maftei Iszabela Monica 

Căminul 12 Str. Codrescu nr. 13 Boureanu Mihaela Maftei Iszabela Monica 

Căminul 13 
Str. Gheorghe Asachi nr. 

15 
Raba Dana-Mihaela Rotaru Gabriela 

Căminul 

“Gaudeamus” 
Str. Codrescu nr. 17 Vrânceanu Lidia Pelin Marieta 

Căminul 

“Akademos” 
Str. Păcurari nr. 6 Burdea Dumitru Valentin Chiriac Felomica 

Căminul 

”Buna Vestire” 
Str. Cloșca nr. 9 Burlacu Liviu -  



DURATA CONTRACTULUI, perioada de habitat  este de la data cazării (23.09.2019 – prima zi de cazare ) 

până la data de 05.07.2020 inclusiv,  (susținerea examenelor de finalizare a studiilor – conform structurii anului 

universitar 2019/2020). 

DOCUMENTE cu care studenții se prezintă la administrația căminului unde au primit loc de cazare: 

 dispoziţia de cazare; 

 contractul de cazare, completat în două exemplare; 

 legitimaţia de cămin; 

 o fotografie tip legitimație (2x2,5); 

 copie carte de identitate, pentru cetăţenii români ; 

 copie paşaport pentru cetăţenii străini; 

 copie certificat căsătorie și certificat naștere copil (dacă este cazul), pentru studenții familiști; 

 dovada plății tarifului de cazare (chitanță – de la casieria căminului sau OP). 

 cererea de stabilire a reşedinţei; 

 

GRATUITATE/REDUCERI LA CAZARE  

Beneficiază de gratuitate/reducere la cazare în limita subvenţiilor bugetare alocate (120 lei/lună) în acest 

scop, pe perioada anului universitar fără vacanța de vară, următoarele categorii de studenţi: 

A. români, copii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat din 

sistemul de învățământ, cu minim 10 ani de activitate;  

B. orfani de unul sau ambii părinți; 

C. cu dizabilități (cu sau fără însoțitor) care primesc şi de tichete de masă la cantina „Titu 

Maiorescu„ 

D. străini fără plata taxelor de școlarizare, bursieri ai statului român cu sau fără bursă ; (SE 

SPECIFICĂ PE DISPOZIȚIA DE CAZARE) 

E. aflați în regim de protecție specială – plasament; 

Informații privind documentele justificative ce urmează a fi prezentate de studenți pentru a beneficia 

de gratuitate la cazare sau reducere tarifului sunt afișate la cămine.   

VIZA DE REȘEDINȚĂ   

1 studenții cetățeni români  - completează Cerere pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii 

privind stabilirea reședinței  - prezintă la administrația căminului cartea de identitate  în original.  

2 studenții cetățeni străini 

- din anul I de studii, se vor prezenta la Serviciul Imigrări Iași pentru legalizarea șederii în România 

unde prezintă Contractul de cazare vizat și adeverință eliberată de D.C.C. ; 

- din ceilalți ani de studii, vor prezenta la cazare permisul de ședere. 

     3     studenții cu dublă cetățenie  

- cu domiciliul în România - au același regim cu studenții cetățeni români și se vor caza în baza cărții de 

identitate românești; 

- cu domiciliul în străinătate  - completează Cerere pentru eliberarea actului de identitate cetățenilor 

români cu domiciliul în străinătate și reședința în România și au obligația să se prezinte personal la 

Direcția Locală de Evidență a Persoanelor Iași în vederea eliberării unei cărți de identitate provizorii 

pe care va fi aplicată viza de reședință. 


