UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE
DIN TÂRGU MUREŞ

ANUNŢ
ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR CARE AU OBŢINUT UN LOC DE CAZARE
ÎN CĂMINELE STUDENŢEŞTI, PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2011/2012
Conform ,,Regulamentului de organizare şi funcţionare a căminelor studenţeşti,, şi a
,,Contractului individual”, aprobate în Biroul Senatului UMF, vă informăm:
- Legitimaţia de cămin se eliberează personal în baza cărţii de identitate;
- Studenţii vor avea asupra lor o poză cu dimensiuni de ¾ cm;
- Studenţii cu părinţi ,,cadru didactic” vor prezenta o adeverinţă de la locul de muncă al
părintelui cu menţiunile: funcţia/ocupaţia şi vechimea în muncă. Adeverinţa trebuie să fie vizată
de către Inspectoratul şcolar teritorial.
- Pentru luna octombrie 2011 taxa de cămin se achită la intrarea în cămin, precum şi taxa
pentru pagube provocate. Pentru întârzieri la plata taxei de cazare se vor percepe penalizări de 2
%/zi, iar după două luni de neplată se aplică sancţiunea excluderii din cămin;
- Se interzic cu desăvârşire: petrecerile, fumatul şi consumul băuturilor alcoolice în
incinta căminelor studenţeşti;

- Studenţii care nu anunţă renunţarea la locul repartizat şi studenţii care
facilitează cazarea acestor studenţi, îşi vor pierde dreptul la cazare pe toată
perioada studiilor, suportând consecinţele legii.
STUDENŢII CARE NU AU OBŢINUT NUMĂRUL DE CREDITE PENTRU A PROMOVA ANUL
DE STUDIU IŞI POT PIERDE LOCUL DE CAZARE, ULTERIOR PERIOADEI DE CAZARE.

Locurile rămase neocupate, după data de 5 octombrie 2011 ora 12,00, vor fi redistribuite
- Efectuarea mutaţiei (flotantului) în cartea de identitate conform Legii nr.105/1996
art.29, modificată prin OUG nr.97/2005, se efectuează în termen de 15 zile de la data intrării în
cămin, în caz contrar sancţiunea este de la 75 lei la 150 lei.
An univ.
2011/2012

Căminul
studenţesc
nr.1

Căminul
studenţesc
nr.2

Căminul
studenţesc
nr. 3

Căminul
studenţesc
nr.5

Tariful unui loc de cazare
nesubvenţionat
Tariful unui loc de cazare pentru
student (o subvenţie)
Tariful unui loc de cazare pentru
student cu părinte cadru didactic şi
pentru student străin bursier al
Statului Român (două subvenţii)
Taxa pentri pagube provocate

300
lei/lună/pers.
210
lei/lună/pers.
120
lei/lună/pers.

220
lei/lună/pers.
130
lei/lună/pers.
40
lei/lună/pers.

215
lei/lună/pers.
125
lei/lună/pers.
35
lei/lună/pers.

225
lei/lună/pers.
135
lei/lună/pers.
45
lei/lună/pers.

50 lei/an

50 lei/an

50 lei/an

50 lei/an

PROGRAMUL ŞI LOCUL ELIBERĂRII LEGITIMAŢIILOR DE CĂMIN:
1 – 5 OCTOMBRIE 2011, ÎNTRE ORELE 08,00 – 14,00,
cu excepţia zilei de 5 octombrie când programul este până la ora 12,00.
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.
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