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Taxele de închiriere ale spaţiilor deţinute de Universitatea din Petroşani, 

februarie – decembrie 2014 

 

1. CASA DE OASPEŢI PARÂNG: 

Cazare: Cetăţeni români:     60 lei / cameră / zi 

  Studenţi şi angajaţi Upet:    30 lei / cameră / zi 

 

Închiriere: Sala de mese:      50 lei / zi 

  Curte interioară:     40 lei / zi 

 

2. SPAŢII DIN CADRUL BAZEI SPORTIVE: 

Teren sintetic – cu nocturnă:      140 lei / oră 

Teren sintetic – fără nocturnă:     120 lei / oră 

Pistă alergare (fără abonament):     1 leu / persoană / zi 

Pistă alergare (cu abonament):     20 lei / persoană / lună 

Sală de sport (27 m x 12 m = 324 m2):    518 lei / zi 

Sală de sport (27 m x 12 m = 324 m2, fără iluminat):  40 lei / oră 

Sală de sport (27 m x 12 m = 324 m2, cu iluminat):   60 lei / oră 

 

* Studenţii şi angajaţii Upet, pe bază de carnet de student sau legitimaţie de angajat sunt scutiţi de 

plata tarifului de acces pe pista de alergare. 

* Cadrele didactice ale Universităţii din Petroşani beneficiază gratuit, o dată pe săptămână, de 

terenul sintetic din cadrul Bazei spotive a Univesităţii din Petroşani. 

 

 

3. Pentru spaţiile închiriate pe o perioadă îndelungată de timp, pe bază de contract: 

  15 lei / mp / lună   (acest tarif nu conţine cheltuielile cu utilităţile lunare). 

 

4. Pentru spaţiile închiriate temporar: 1,60 lei / mp / zi: 

Aulă (fără balcon) fără echipament IT – 296 m2         474 lei / zi 

Aulă (fără balcon) cu echipament IT:         734 lei / zi 

Aulă (cu balcon) fără echipament IT – 314 m2     503 lei / zi 
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Aulă (cu balcon) cu echipament IT:          763 lei / zi 

Sală de conferinţe Bibliotecă (fără echipament IT):      237 lei / zi 

Sală de conferinţe Bibliotecă (cu echipament IT):      500 lei / zi 

Sală periodice Bibliotecă – 142 m2       228 lei / zi 

Sală de lectură Bibliotecă – 428 m2       685 lei / zi 

Hol public (Bibliotecă) – 183 m2       293 lei / zi 

Hol public (Corp C) – 193 m2       309 lei / zi 

Amfiteatru (Corp A) – 94 m2        151 lei / zi 

Amfiteatru (Corp C) – 165 m2       264 lei / zi 

Seminar (Corp A) – 36 m2          58 lei / zi 

Seminar ( Corp C) – 52 m2          84 lei / zi 

Sală de conferinţă (Cămin stud. Nr. 1) – 59 m2       95 lei / zi 

Sală de videoconferinţă:        495 lei / zi    

  

* Pentru alte spaţii, altele decât spaţiile de servire a mesei (Sala mare – Casa Universitarilor, sală 

mică şi sala mare – Restaurantul Studenţesc) şi decât spaţiile de cazare ale căminelor studenţeşti, chiria se va 

calcula în funcţie de suprafaţa spaţiului închiriat prin aplicare tarifului de 1,60 lei/m2/zi. 

 

 
Aprobat în şedinţa Senatului Universităţii din Petroşani prin Hotărârea nr.5 din 21.01.2014. 

 
 
 
 

 


