LISTE FINALE CAZARE UMF 2021-2022
!!VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI ÎNTREAGA POSTARE – CONȚINE TOATE INFORMAȚIILE
NECESARE PENTRU CAZĂRI!!

Dragi colegi,
Atașat acestei postări, puteți găsi listele finale pentru cazarea în căminele Universității.
Distribuirea locurilor în cămin a fost efectuată automat, prin intermediul platformei dedicate
procesului de cazare.
!!! PENTRU PERSOANELE CARE NU AU CONSULTAT REGULAMENTUL PENTRU CAZĂRI,
MENȚIONĂM CĂ : STUDENȚII INTEGRALIȘTI AU PRIORITATE LA CAZAREA ÎN CĂMINELE
UNIVERSITĂȚII.
Listele finale vizează următoarele categorii de studenți :
- Toți studenții care au efectuat precazarea prin intermediul platformei
- Studenții din anul I care au optat pentru cazare
- Studenții Bursieri ai Statului Român (BSR) - anul I
- Dosare medicale și sociale
- Studenții internaționali (secția Franceză și secția Engleză)
AICI PUTEȚI GĂSI LISTELE FINALE :
https://drive.google.com/drive/folders/1GMZhopruynMo1BEB4yqRacaPjIIm-Z4u?usp=sharing

Toate contestațiile au fost soluționate conform regulamentului de cazare!
TRANSFERURILE au fost efectuate în limita locurilor disponibile și după soluționarea
contestațiilor. Cele care nu a fost acceptate, au rămas pe locul primit inițial.
!!! Menționăm că distribuirea locurilor pentru STUDENȚII MASTERANZI sau DOCTORANZI
(care au completat formularul pentru cazare) se va realiza în perioada următoare în funcție de
disponibilitate) sau în data de 27.09.2021 la Serviciul Social Administrativ (str.Victor Babeș
nr.8, camera 12) pe locurile rămase disponibile.
Cei care nu au depus niciun fel de cerere pentru cazarea în căminele Universității, vor mai
putea face acest lucru începând cu data de 27 septembrie. Depunerea cererilor se face la
Serviciul Social al UMF, Strada Victor Babeș, nr. 8- camera 12.

PROGRAM PROCES DE CAZARE :
23-26 septembrie – CAZĂRI ÎN CĂMINELE UNIVERSITĂȚII (interval orar 08:00-16:00, la
Administrația fiecărui cămin)

Link către platforma unde vă puteți programa pentru a veni la cazare:
https://koalendar.com/e/programare-cazare-umf
ATENȚIE!
Este obligatoriu să vă faceți programare dacă doriți să vă cazați în una din zilele din intervalul
23-26 septembrie. Vă rugăm să nu vă prezentați la cazare la altă oră și în altă zi decât cea în
care vă programați.
Rugăm studenții vaccinați împotriva COVID-19/studenții care au trecut prin infecția COVID-19
să prezinte certificatul european la cazare fie în format fizic, fie în format electronic.
1. Atât studenții vaccinați, cât și studenții nevaccinați au putut opta pentru cazare în căminele
Universității. Cu mențiunea că, conform cerințelor conducerii Universității, în cazul persoanelor
nevaccinate este posibil să se aloce anumite camere special destinate celor în cauză.
2. STUDENȚII DIN ANUL I – În cazul studenților înscriși în anul I, distribuirea locurilor a fost
făcută în funcție de media obținută la examenul de admitere. Menționăm că în cazul
următoarelor specializări : Medicină Generală, Medicină Dentară și Farmacie, primii studenți cu
media cea mai mare obținută la examenul de admitere (se exclud studenții olimpici), au avut
dreptul de a fi repartizați în căminele B13 sau B11, în funcție de disponibilitate.
3. Criteriile repartiţiei au fost cele stipulate în REGULAMENTUL DE CAZARE ÎN CĂMINELE
U.M.F. – EXTRAS DIN CARTA UNIVERSITĂȚII, pe care îl puteţi consulta accesând :
https://docs.google.com/document/d/11b17sL2rDGya1tuibfzNj6VcScX5upDGZHKIXDuuAAc/edi
t?usp=sharing
4. REGULI GENERALE DE FUNCȚIONARE A CĂMINELOR + SANCȚIUNI
https://docs.google.com/document/d/1r2Uz-mPNpfEA0jjFi81pDISfSxQ7g6cXk6YbpqWVBc/edit?usp=sharing
5. CUANTUM REGIA DE CĂMIN – TAXE DE CAZARE – Menționăm că tarifele de cazare au
fost majorate în anul universitar trecut și se vor menține și pe perioada anului universitar 20212022.
https://drive.google.com/file/d/1rzCZV_lZBmY0Si0Jm6cpwjLfjKbv60jv/view?usp=sharing
8. DOCUMENTE NECESARE LA CAZAREA ÎN CĂMINELE UNIVERSITĂȚII
https://docs.google.com/document/d/1_nH34rxxiaCuWfD17yhCJoi9Vabs97ppTD5RBK4s2ZQ/e
dit?usp=sharing

!!!!Puteți obține avizul epidemiologic și de la cabinetul Universității – aici găsiți detalii cu privire
la programarea la cabinet :
https://docs.google.com/document/d/1e8RIhMl5f4QvP1xWW150BW_jzIwgDYSQ/edit?usp=shar
ing&ouid=112783814652593754486&rtpof=true&sd=true

8. DETALII REFERITOARE LA CAMPUSURILE UNIVERSITARE
ATENȚIE!
Toate căminele vor funcționa în regim mixt cu număr maxim de persoane pe cameră.
Universitatea dispune de două campusuri :
- CAMPUS HAȘDEU : căminele H9+H10 (regim de 4 paturi/cameră, grup sanitar comun,
bucătărie comună), respectiv căminele B11+B13 (regim de 2 paturi/cameră, grup sanitar
propriu, bucătărie proprie)
- CAMPUS OBSERVATOR : căminele O1+O6 (regim de 3 paturi/cameră, grup sanitar propriu,
bucătărie comună)
!!! Pentru cei care doriți să stați în cameră cu anumiți colegi care au primit loc în același cămin,
vă rugăm să menționați acest aspect la administrație în momentul cazării.
În cazul în care aveți întrebări sau întâmpinați probleme, ne puteți trimite un e-mail la adresa :
vpinterne@osmcluj.ro

COMISIA DE CAZARE

