Ministerul Educaţiei şi Cercetarii Ştiinţifice
ROMÂNIA

DIRECȚIA GENERALA ADMINISTRATIVĂ

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR
CARE AU OBŢINUT UN LOC DE CAZARE
ÎN CĂMINELE STUDENŢEŞTI,
PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2015/2016
PROGRAMUL CENTRULUI DE CAZARE:
perioada 23 - 26 septembrie 2015, între orele 08,00 – 14,00,
27 septembrie 2015, între orele 08,00 - 12,00.
LOCAŢIA CENTRULUI DE CAZARE - Tg. Mureş, str. Nicolae Grigorescu nr. 17 şi 15.
Legitimaţiile pentru Căminul nr. 1 şi 3, se eliberează la Căminul studenţesc nr. 1,
Legitimaţiile pentru Căminul nr. 2 şi 5, se eliberează la Căminul studenţesc nr. 2.
Studenţii vor avea la cazare:
- Cartea de identitate sau paşaportul,
- o poză ¾.
- Studenţii clasificaţi pe loc bugetat, cu părinte ,,cadru didactic activ” vor prezenta
o adeverinţă de la locul de muncă al părintelui, în original, care să ateste acest lucru.
Studenţii care nu se pot prezenta în programul Centrului de cazare vor anunţa întârzierea, telefonic
0732 500 185 până la data de 27.09.2015 ora 12,00.
Studenţii care renunţă la locul repartizat în căminele studenţeşti vor transmite prin e-mail
dananistor@umftgm.ro cererea tipizată, până la data de 27.09.2015 ora 12,00
www.umftgm.ro/universitate/directia-administrativa/serviciul-social/camine-studentesti/cerericontracte.html.
Studenţii care nu promovează anul de studiu îşi pot pierde locul de cazare distribuit, ulterior
postării pe site-ul universităţii a repartizării studenţilor în căminele studenţeşti.
Redistribuirea locurilor neocupate, pentru studenţii care nu au obţinut un loc de cazare, se va
efectua în data de 27.09.2015 după ora 14,00 în Centrul de cazare.
Studenţii care nu au obţinut un loc de cazare şi doresc să intre în redistribuirea locurilor rămase
neocupate, vor solicita acest lucru la Centrul de cazare în programul afişat sau pe e-mail
dananistor@umftgm.ro.
COMISIA DE CAZARE
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