
 

 

Instrucţiuni de completare a cererii de cazare online - 

U.M.F. "Grigore T. Popa" Iaşi 

 

- Cererea va fi completată, între 10 - 26 august 2021, doar pe site-ul oficial al 

Universităţii de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa", Iaşi - www.umfiasi.ro: 

- browser-ele acceptate pentru utilizarea acestei cereri sunt Google 

ChromeInternet Explorer, Mozilla Firefox. În cazul în care folosiţi alt browser 

există posibilitatea să întâmpinaţi dificultăţi în completarea cererii. 

ATENŢIE!!! 

- nu puteţi salva 2 cereri în acelaşi timp din acelaşi browser de pe acelaşi 

computer.Dacă doriţi completarea a 2 cereri în acelaşi timp deschideţi 2 

browsere pentru a evita suprapunerea datelor(ex. : 2 browsere de Mozilla 

deschise , 2 browsere de Internet Explorer deschise, sau 1 browser de 

Mozilla şi 1 de Internet Explorer )! 

 Logarea în vederea completării cererii de cazare online se va realiza 

conform instrucţiunilor (specificate şi lângă căsuţa de logare): 

- studenţii cu domiciliul stabil în România (anii II – VI ), vor completa la 

utilizator codul secţiei de care aparţin CU MAJUSCULE şi numărul 

matricol (exemplu: MG12345) şi la parolă CNP-ul personal. 

- studenţii cu domiciliul stabil în afara României vor completa la 

utilizator codul secţiei de care aparţin CU MAJUSCULE şi numărul 

matricol (exemplu: MG12345) şi la parola codul secţiei de care aparţin 

CU MAJUSCULE şi numărul matricol (exemplu: MG12345). 

- pentru studenţii de anul I (studenţii cu domiciliul stabil în România), se 

va completa la utilizator codul facultăţii de care aparţin cu 

MAJUSCULE concatenat CNP-ul persoanei care doreşte cazare şi la 

parolă se va completa acelaşi CNP . Codurile facultăţilor pentru studenţii 

de anul I sunt: MG (Medicină, Colegiul Asistenţă Medicală, Nutriţie şi 

Dietetică), MD (Medicină Dentară, Colegiul Tehnică Dentară, Asistență  

de Profilaxie  Stomatologică), F(Farmacie), B(Bioinginerie Medicala, 

Balneofiziokinetoterapie). 

Exemplu :  utilizator- MGCNP; parola – CNP. 

- Pentru masteranzii bugetaţi de anul 2 se va completa la utilizator 

MCNP- ul persoanei care doreşte cazare şi la parolă se va completa 

acelaşi CNP. 

- Cererile de cazare pentru masteranzii din anul I se vor depune  în 

perioada 24-26 septembrie 2021 la sediul BEC din căminul E5; 

- Pentru doctoranzii cu frecvenţă se va completa la utilizator DCNP- ul 

persoanei care doreşte cazare şi la parolă se va completa acelaşi CNP. 

 

 



 

 

- ATENŢIE!!  În cazul în care un student completează de 5 ori greşit 

datele de logare contul va fi blocat cu posibilitatea deblocarii acestuia la 

numărul de telefon de mai jos. 

- pentru ca cererea să poată fi înregistrată nu completaţi 2 sau mai multe 

cereri în acelasi timp de pe acelaşi calculator. După salvarea cererii şi ieşirea 

din contul personal se poate completa următoarea cerere de pe acelaşi 

calculator. 

- cererea va putea fi înregistrată o singură dată, neexistând posibilitatea 

modificării ulterioare a acesteia după momentul trimiterii cererii. 

- cererea va conţine date personale preluate din baza de date UMF Iaşi. În cazul 

în care veţi sesiza erori ale datelor personale, studenţii vor putea contacta  

Serviciul Facilităţi Studenţi la numărul 0232/276.287, între orele 9:00 - 14:00. 

- în vederea exprimării preferinţelor pentru cazarea în cămine, studentul va 

putea să completeze  căsuţa din dreptul fiecărui cămin cu numere de la 1- 6 în 

ordinea preferinţelor (1 cel mai dorit, 6 cel mai puţin dorit) . Căsuţele care 

conţin “x” vor anula opţiunea alegerii căminului respectiv.  

- pentru ca cererea să fie validată, studenţii vor trebui sa opteze pentru cel 

puţin un cămin (să completeze o casuţă cu un număr). 

ATENŢIE!!! 

-studenţii căsătoriţi care doresc să locuiască  împreună cu soţul sau soţia 

bifează căminul T22 scara A (pentru familişti); 

-student(studentă)  care dorește să locuiască împreună cu copilul  

(mama şi copil, tată şi copil) bifează căminul T22 scara A (pentru familişti); 

-studenţii căsătoriţi care doresc să locuiască singuri în căminele 

universitaţii bifează oricare din celelalte   cămine.  

-  studenţii au posibilitatea vizualizării cererii depuse şi în perioada ulterioară 

depunerii acesteia (până la data generării primului clasament) pentru evitarea 

unor eventuale situaţii neplăcute. 

- pentru orice informaţii sau dificultăţi în completarea cererii, studenţii vor 

putea apela  Serviciul Facilităţi Studenţi, la numărul de telefon 0232/276.287. 

Pentru anul universitar 2021-2022 , căminul 1 MAI A va fi ÎNCHIS. 

 

Pentru studenţii de anul I media pentru cazare va fi media 

de admitere iar pentru studenţii din anii II – VI va fi 

media(punctajul) de pe anul universitar 2020-2021 (media 

de la sfârșitul sesiunii din vară). 

 

 



 

 

ATENŢIE!!! 

Codurile secţiilor necesare logării studenţilor din anii II-VI sunt: 

 
COD SECŢIE NUME SECŢIE 

  

MG MEDICINĂ GENERALĂ 

MD MEDICINĂ DENTARĂ 

TD TEHNICĂ DENTARĂ 

F FARMACIE 

BFK BALNEO - FIZIOKINETOTERAPIE ŞI RECUPERARE 

APS ASISTENȚĂ de PROFILAXIE STOMATOLOGICĂ 

AMG(IS) ASISTENTĂ MEDICALĂ GENERALĂ 4 ani 

BIM BIOINGINERIE MEDICALĂ 

MN NUTRIŢIE ŞI DIETETICĂ 

 
 


