5 decembrie 2017

ANUNȚ
privind procedura de atribuire
a locurilor de cazare în căminul INM
-ANUL IINM pune la dispoziția auditorilor de justiție de anul 1 un număr de 55 de locuri de cazare.
Procedura de atribuire a locurilor de cazare se va derula exclusiv prin e-mail.
Auditorii de justiție interesați de obținerea unui loc în Cămin sunt rugați să trimită un mesaj în acest
sens la adresa andra.ghebri@inm-lex.ro, până la data de 13 decembrie 2017, ora 14.00.
Mesajul trebuie să conțină următoarele:
- în titlu: numele și prenumele
- în conținut: adresa de domiciliu; poziția în clasamentul aferent concursului de admitere la
INM 2017; eventuale preferințe de cazare cu alți auditori de justiție de anul 1 sau 2; dacă
sunteți căsătorit/ă cu un alt auditor de anul 1 sau 2.
NU TRIMITEȚI CEREREA SUB FORMA UNUI ATAȘAMENT ÎN FORMAT
WORD, PDF ETC.
Nu este necesară trimiterea altui document ori îndeplinirea altei formalități.
Veți primi un mesaj electronic de confirmare a primirii solicitării. În situația în care nu ați primit un
astfel de mesaj de confirmare până în ziua de 13 decembrie 2017, vă rugăm să comunicați telefonic
acest aspect, la numărul 021.407.62.50.
Modalitatea de soluționare a cererii vă va fi adusă la cunoștință în perioada 18 – 21 decembrie 2017.
Atribuirea locurilor se face sub rezerva validării candidaților admiși de către Consiliul Superior al
Magistraturii.
Locurile vor fi atribuite auditorilor de justiţie care nu au locuință proprietate personală, domiciliul
sau reședința în Bucureşti, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere în INM. Vă atragem
atenția că obținerea unui loc de cazare fără a locui efectiv în camera atribuită va atrage aplicarea
sancțiunii excluderii din Cămin pentru toate persoanele implicate din camera respectivă, precum și,
în funcție de situație, a altor sancțiuni din cele prevăzute de Regulamentul INM. În funcție de
numărul solicitărilor, este posibil să fiți repartizat/ă în cameră împreună cu colegi/e din anul 2.
Cazarea va fi efectuată de către doamna administrator Elisabeta Mirea, elisabeta.mirea@inm-lex.ro,
pe care o puteți contacta pentru orice problemă practică.
Vom reveni cu informații cu privire la data efectivă de la care se vor putea face cazările.
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Informații despre Cămin
Pentru a lua o decizie informată în legătură cu depunerea unei cereri de a locui în Cămin pe durata
anului de formare, vă punem la dispoziție următoarele informații:
Căminul se află în zona de nord a Bucureștiului (Pipera), Bd. Dimitrie Pompei nr. 5, la distanță de
aproximativ 40 minute cu metroul (traseul Izvor-Pipera sau Piața Universității-Pipera) plus 15
minute de mers pe jos.
Camerele sunt de 3 locuri, cu baie proprie. Există 3 camere cu 2 locuri, care pot fi acordate în
ordine de prioritate, dacă va fi cazul, cuplurilor de auditori căsătoriți (ambii soți auditori de justiție).
Fiecare nivel dispune de un oficiu (bucătărie) și o sală de lectură.
Fumatul este interzis în clădire.
Clădirea este conectată la internet. Nu există abonament la televiziune prin cablu.
Cheltuielile lunare de cazare se stabilesc potrivit facturilor fiscale pentru consumul lunar aferent de
energie electrică, gaze naturale, apă, servicii de curăţenie curentă în spaţii comune (efectuate de o
firmă specializată), serviciile fochistului, servicii de salubritate, materiale pentru reparații şi se rețin
din bursă lunar.
În anul 2017, suma lunară medie a acestor cheltuieli, calculată pentru perioadele în care căminul
a fost ocupat în proporție de 100%, a fost de 335 lei. Suma estimată medie poate suporta
majorări/diminuări, în funcţie de valoarea facturilor sosite (valoare influenţată de evoluţia
preţurilor), precum şi de gradul de ocupare a Căminului.
Cu titlu informativ, vă comunicăm că cea mai mare sumă lunară aferentă acestor cheltuieli, în anul
2017, a fost de 700 lei (pentru luna noiembrie 2017, lună în care gradul de ocupare a căminului a
fost unul redus).
Cheltuielile vor fi calculate pentru durata prevăzută în contractul încheiat la momentul
cazării (inclusiv pentru perioada vacanţelor). Contractele de cazare se încheie pe durata
întregului an de formare (începând cu data de 8.01.2018 și până la sfârșitul anului de formare
2018).

Andra Ghebri
Șef departament formare inițială
Coordonator Cămin
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