DECONTARE BILETE TRANSPORT AUTO INTERN
PENTRU PERIOADA
octombrie 2008 – noiembrie 2008
Decontarea biletelor se face numai pentru studenţii români de la cursurile
de zi.
Pentru celelalte categorii de studenţi (masterat, doctoranzi, moldoveni) nu se
acorda reduceri pentru transportul auto intern, conform Contractului Instituţional şi
Contractului Complementar nr. 29698/24.03.2006.
Comisia socială a Facultăţii de Construcţii şi Instalaţii a stabilit următoarele
criterii de prioritate pentru decontarea bietelor:
1. Deplasări la domiciliu ale studenţilor orfani şi deplasări la centrele de plasament,
pentru studenţii asistaţi - max. 2 călătorii dus-întors la domiciliu şi o călătorie
dus-întors în altă localitate decât cea de domiciliu;

2. Deplasări în localităţi care nu au acces la liniile CFR - max. 2
călătorii dus-întors la domiciliu şi o călătorie dus-întors în
altă localitate decât cea de domiciliu, pentru studenţii care
nu au restanţe din anii precedenţi;
3. Deplasări la domiciliu pentru studenţii din localităţi care au legături dificile pe liniile
CFR cu municipiul Iaşi (Piatra-Neamţ, Botoşani, Dorohoi, Rădăuţi, Tg.Neamţ, Huşi,
Negreşti, Oneşti, Comăneşti, Moineşti etc.), în condiţiile enunţate la punctul 2;
4. Deplasări în interesul facultăţii, la concursuri profesionale, manifestări ştiinţifice
studenţeşti, respectiv, în interesul ligilor studenţeşti de la Facultatea de Construcţii şi
Instalaţii.
Pentru localităţile care au ieşire directă la liniile CFR, cu trenuri accelerate şi
personale (pe ruta Iaşi - Bucureşti prin Vaslui, respectiv Paşcani, Iaşi - Timişoara, Iaşi Galaţi), nu se decontează bilete pe transport auto.
Sunt considerate valabile numai biletele care conţin următoarele informaţii:

- denumirea firmei de transport AUTO,
- ştampila firmei de transport,
- data călătoriei,
- ruta de deplasare
- valoarea biletului de călătorie.
Studenţii interesaţi vor depune câte o cerere pentru
calendaristică din intervalul mai sus menţionat.

fiecare lună

Dosarele vor cuprinde:
- Copie după cartea de identitate (buletin), pe care se va menţiona Banca
unde are deschis contul de card şi contul.
- Copie după certificatul de deces, dacă este cazul.
- Adeverinţă de la Casa de copii (centrul de asistenţă socială) , dacă este
cazul.
- Câte o cerere pentru fiecare lună calendaristică din intervalul mai sus
menţionat, cu biletele anexate, si pe care se va preciza de catre student banca
unde are deschis contul de card student (BRD, BCR, RAIFFEEISEN) in vederea
virarii banilor, aceasta fiind o conditie obligatorie pentru decontarea biletelor
de calatorie .
Cererile se depun la secretariatul facultăţii, în zilele de luni 24 şi marti 25
noiembrie 2008, între orele 1200 – 1400, la secretariatul facultăţii.
Borderoul cu studenţii ale căror bilete se propun decontării în fiecare lună, este
stabilit de Comisia socială a Facultăţii de Construcţii şi Instalaţii şi se aprobă de
Biroul Consiliului Facultăţii.
Cererile tip A – Anexa 2 sunt disponibile, contra cost la Biroul Xerox al firmei
STEF de la parterul corpului R.
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