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TARIFE DE CAZARE 
pentru anul universitar 2018 – 2019 

 
 

 

CĂMINUL CATEGORIA DE BENEFICIARI TARIF I * 

[lei] 
TARIF II ** 

[lei] 

 

Căminul 

studenţesc nr. 1 

Studenţi şi elevi cazaţi ocazional                                                                                                        35 lei/loc/zi – tarif vară (5) 

45 lei/loc/zi – tarif iarnă (6) 

Alte persoane (4)                                                                                                        45 lei/loc/zi – tarif vară (5) 

55 lei/loc/zi – tarif iarnă (6) 

330 lei/loc/lună – tarif vară (5) 

440 lei/loc/lună – tarif iarnă (6) 

 

 

 

 

 

Căminul 

studenţesc nr. 2 

Studenţi bugetaţi (1)  600 lei/cameră (3 pers. / cameră) 

590 lei/cameră (2 pers. / cameră)  

410 lei/cameră (3 pers. / cameră) - tarif vară (5) 

850 lei/cameră (3 pers. / cameră) – tarif iarnă (6) 

400 lei/cameră (2 pers. / cameră) - tarif vară (5) 

840 lei/cameră (2 pers. / cameră) – tarif iarnă (6)   

Studenţi cu taxă (2) 920 lei/cameră (3 pers. / cameră) 

900 lei/cameră (2 pers. / cameră) 

720 lei/cameră (3 pers. / cameră) - tarif vară (5) 

1170 lei/cameră (3 pers. / cameră) – tarif iarnă (6) 

710 lei/cameră (2 pers. / cameră) - tarif vară (5) 

1150 lei/cameră (2 pers. / cameră) – tarif iarnă (6)   

Studenţi sportivi legitimaţi la Clubul Ştiinţa - sunt scutiţi de plata regiei de cămin 

Studenţi străini bursieri ai statului român (3)   220 lei/cameră (3 pers. / cameră) 

210 lei/cameră (2 pers. / cameră) 

160 lei/cameră (3 pers. / cameră) - tarif vară (5) 

360 lei/cameră (3 pers. / cameră) – tarif iarnă (6) 

150 lei/cameră (2 pers. / cameră) - tarif vară (5) 

350 lei/cameră (2 pers. / cameră) – tarif iarnă (6) 

Studenţi şi elevi cazaţi ocazional 35 lei/loc/zi – tarif vară (5) 

45 lei/loc/zi – tarif iarnă (6) 

Alte persoane (4) 45 lei/loc/zi – tarif vară (5) 

55 lei/loc/zi – tarif iarnă (6) 

385 lei/loc/lună – tarif vară (5) 

495 lei/loc/lună – tarif iarnă (6) 

 Garsoniere - aceleaşi preţuri ca la căminul studenţesc nr. 5 
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Căminul 

studenţesc nr. 3 

Studenţi bugetaţi (1) 570 lei/cameră (3 pers. / cameră) 

550 lei/cameră (2 pers. / cameră) 

420 lei/cameră (3 pers. / cameră) - tarif vară (5) 

900 lei/cameră (3 pers. / cameră) – tarif iarnă (6) 

410 lei/cameră (2 pers. / cameră) - tarif vară (5) 

890 lei/cameră (2 pers. / cameră) – tarif iarnă (6)   

Studenţi cu taxă (2) 880 lei/cameră (3 pers. / cameră) 

860 lei/cameră (2 pers. / cameră) 

690 lei/cameră (3 pers. / cameră) - tarif vară (5) 

1130 lei/cameră (3 pers. / cameră) – tarif iarnă (6) 

680 lei/cameră (2 pers. / cameră) - tarif vară (5) 

1120 lei/cameră (2 pers. / cameră) – tarif iarnă (6)   

Studenţi români copii de cadre didactice, studenţi 

români orfani de ambii părinţi, studenţi din Republica 

Moldova bursieri anul I de studii licenţă 

- sunt scutiţi de plata regiei de cămin 

Studenţi străini bursieri ai statului român (3) 150 lei/cameră (3 pers. / cameră) 

130 lei/cameră (2 pers. / cameră) 

100 lei/cameră (3 pers. / cameră) - tarif vară (5) 

260 lei/cameră (3 pers. / cameră) – tarif iarnă (6) 

80 lei/cameră (2 pers. / cameră) - tarif vară (5) 

240 lei/cameră (2 pers. / cameră) – tarif iarnă (6) 

Studenţi şi elevi cazaţi ocazional 35 lei/loc/zi – tarif vară (5) 

45 lei/loc/zi – tarif iarnă (6) 

Alte persoane (4) 45 lei/loc/zi – tarif vară (5) 

55 lei/loc/zi – tarif iarnă (6) 

350 lei/loc/lună – tarif vară (5) 

470 lei/loc/lună – tarif iarnă (6) 

 

Căminul 

studenţesc nr. 4 

Studenţi şi elevi cazaţi ocazional 35 lei/loc/zi – tarif vară (5) 

45 lei/loc/zi – tarif iarnă (6) 

Alte persoane (4) 45 lei/loc/zi – tarif vară (5) 

55 lei/loc/zi – tarif iarnă (6) 

390 lei/loc/lună – tarif vară (5) 

660 lei/loc/lună – tarif iarnă (6) 

 

 

 

Căminul 

studenţesc nr. 5 

Studenţi familişti bugetaţi (1) 700 lei/garsonieră (2 pers.) 530 lei/cameră - tarif vară (5) 

1100 lei/cameră - tarif iarnă (6) 

Studenţi familişti cu taxă (2) 900 lei/ garsonieră (2 pers.) 750 lei/cameră - tarif vară (5) 

1320 lei/cameră - tarif iarnă (6) 

Familii compuse dintr-un student bugetat şi un student 

cu taxă sau o persoană care nu este student  

800 lei/ garsonieră (2 pers. ) 640 lei/cameră - tarif vară (5) 

1210 lei/cameră - tarif iarnă (6) 

Studenţi străini bursieri ai statului român (3) 600 lei/ garsonieră (2 pers. )  200 lei/cameră - tarif vară (5) 

770 lei/cameră - tarif iarnă (6) 

Studenţi şi elevi cazaţi ocazional 35 lei/loc/zi – tarif vară (5) 

45 lei/loc/zi – tarif iarnă (6) 

Alte persoane (4) 45 lei/loc/zi – tarif vară (5) 

55 lei/loc/zi – tarif iarnă (6) 
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390 lei/loc/lună – tarif vară (5) 

660 lei/loc/lună – tarif iarnă (6) 

Servicii Spălat haine cu maşina 5 lei / ciclu de spălare 

 

       *     -  contract pe perioada determinată (10 luni) ce poate fi reziliat, la cererea studentului, cu condiţia achitării integrale a locului pe 10 luni; 

       * *  -  contract pe perioada nedeterminată ce poate fi reziliat, la cererea studentului, la sfârşitul oricărei luni; 

 

  

(1) - studenţi la prima facultate fără taxă, studii aprofundate fără taxă, master fără taxă şi doctoranzi fără taxă; 

(2) - studenţi la prima facultate cu taxă, continuare de studii cu taxă, master cu taxă, doctoranzi cu taxă, cadre didactice şi salariaţi ai Universităţii din 

Petroşani; 

(3) - studenţi fără taxă din Republica Moldova; 

(4) - grupuri, societăţi comerciale; 

(5) - lunile: aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie; 

(6) - lunile: noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, martie. 

 
7. CAMERE DE OASPEŢI  

 

Căminul Studenţesc Nr. 2                -     Cetăţeni români ………… 60 lei/loc/zi – tarif vară 

                                                                                                           70 lei/loc/zi – tarif iarnă 

 

                                                          -    Studenţi………………….. 40 lei/loc/zi – tarif vară 

                                                 50 lei/loc/zi – tarif iarnă 

 

Corp de Învăţământ „D”                    -   Cetăţeni români ………… 70 lei/loc/zi – tarif vară 

                                                                                                           80 lei/loc/zi – tarif iarnă 

 

MENŢIUNI: 

 

1. Contractul de cazare se va semna pentru perioadă de 10 luni, începând cu 01.10.2018, până la data de 20.07.2019, excepţie făcând anul I , care nu face practică, şi 

anii terminali pentru care contractul se încheie pe 9 luni., între 01.10.2018 şi 20.06.2019, în ambele cazuri respectându-se clauzele specifice tarifului de cazare ales. 

               

2.         Tariful de cazare are în componenţă plata integrală a cheltuielilor pentru salariile personalului de întreţinere, încălzire, apă caldă, salubritate, televiziune prin cablu, 

internet, materiale de curăţenie, servicii de dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare şi materiale pentru reparaţii curente la spaţiile comune. Cheltuielile cu energia electrică sunt 

suportate pentru 100 kW / lună / cameră iar cele cu apa potabilă pentru 9 mc / lună / cameră - pentru studenţii care ocupă 3 locuri / cameră, respectiv de 100 kW / lună / 

cameră şi 6 mc / lună / cameră pentru studenţii care locuiesc 2 în cameră.  
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4.         Studenţii fără taxă, copii de cadre didactice în activitate, studenţii orfani de ambii părinţi şi studenţi proveniţi de la casele de copii, sunt scutiţi de plata taxei de 

cămin, numai dacă sunt cazaţi în căminul nr. 3, 3 locuri în cameră. Dacă vor să locuiască în alte cămine sau cu locuri mai puţine în cameră, vor achita un tarif de cazare 

echivalent cu al unui student bugetat cazat în căminul respectiv. 

 

 5.            În camerele ocupate de studenţi cu taxă şi studenţi fără taxă , fiecare student va achita tariful care îi revine în funcţie de categoria la care se încadrează. 

 

6.         Studenţii, la prima facultate fără taxă, studii aprofundate fără taxă şi master fără taxă, componenţi ai echipelor de rugby, schi şi taekwondo ale Universităţii din 

Petroşani, cu avizul Consiliului de Administraţie, pot beneficia de scutirea taxei de cazare, dar nu şi plata depăşirilor la utilităţi. Cazarea acestora se va face la căminul 

studenţesc nr. 2, et. 4, în camerele nr. 513,514,515,516,518 şi 521. Sportivii care doresc să locuiască în alte cămine o pot face contra cost. 

Solicitările se vor depune la Serviciul Social până la data de:30 septembrie – pentru scutirea pe sem I 

                                                                                                 31 decembrie – pentru scutirea pe sem II 

 

7.         Cadrele didactice si salariaţii Universităţii din Petroşani , cu avizul Consiliului de Administraţie, pot beneficia de scutirea taxei de cazare a unui singur loc / 

persoană, dar nu şi plata depăşirilor la utilităţi, pe o perioadă de graţie de un an calendaristic, după care vor plăti integral cazarea.  

         Solicitările se vor depune la Serviciul Social până la data de:30 septembrie – pentru scutirea pe sem I 

                                                                                                          31 decembrie – pentru scutirea pe sem II 

 

8.          O persoană nu poate beneficia concomitent de scutire de taxă de cazare pentru mai multe categorii de beneficiari ( cadru didactic, salariat al UP, doctorand, student, 

sportiv ).  Astfel dacă solicită scutirea taxei de cazare ca angajat al UP nu mai poate solicita încă o scutire ca sportiv. Sportivii sunt singurii care pot solicita cazare gratuită 

mai mulţi ani cu condiţia ca aceasta să se facă în camerele nominalizate la punctul 5. 

 

9.         Căminele de familişti se vor deschide numai în cazul în care vor fi solicitări care să ducă la ocuparea a cel puţin o scară / cămin.  Studenții cazați în căminele 4 și 5 

vor lua un abonament lunar pentru prânz la Restaurantul Studențesc pe toată perioada în care sunt cazați.  

 

10.       Studenţii aflaţi în an terminal, pot solicita prelungirea contractului de cazare conform structurii anului  universitar, beneficiind de aceleaşi tarife.  

 

11.       În cazul în care : 

 

           - un chiriaş nu achită taxele de cămin conform contractului ( până în ultima zi a lunii în curs ), acesta va plăti o penalizare de 0,15 % / zi întârziere; 

           - un chiriaş doreşte obţinerea unui abonament lunar la Restaurantul Studenţesc şi este cazat în căminele studenţeşti ale Universităţii, beneficiază de reduceri la 

cazare după cum urmează: 

           10 % - dacă doreşte abonament lunar pentru micul dejun, 

           15 % - dacă doreşte abonament lunar pentru prânz,   

           20% - dacă doreşte abonament lunar pentru micul dejun şi prânz; 

          - furnizorii de servicii vor mări sau micşora tarifele la utilităţi cu mai mult de 5 %, faţă de tariful practicat în prezent, tarifele se vor putea recalcula. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                   Şef Serviciu Social, 

                                                                                                                                                                                                            Dr.ing.ec. Octavian RADU 
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TARIFE DE INCHIRIERE SPATII  
anul universitar 2018-2019 

 

 

1. CASA DE OASPETI PARÂNG 

CAZARE:   Cetățeni români :               120 lei/cameră/zi 

                    Studenți si angajați UPET:    80 lei/cameră/zi 

ÎNCHIRIERE: Sala de mese :     100 lei/zi 

             Curte interioară:     100 lei/zi 

 

2. SPAȚII DIN CADRUL BAZEI SPORTIVE 

Teren iarbă                                                                                         1000 lei/meci 

Teren iarbă                                                                                          300 lei/ora 

Teren sintetic cu nocturnă      200 lei/ora 

Teren sintetic fără nocturna      150 lei/ora 

Pista alergare (fără abonament)     2 lei/persoana/zi 

Pista alergare (cu abonament)      20 lei/persoana/luna 

Sala de sport(27mx12m=324mp)     520 lei/zi 

Sala de sport(27mx12m=324mp) fără iluminat   40 lei/ora 

Sala de sport(27mx12m=324mp) cu iluminat   60 lei/ora 

*Studenţii si angajaţii Universităţii di Petroşani, pe baza de carnet de student sau legitimaţie de angajat, sunt scutiţi 

de plata tarifului de acces pe pista de alergare. 

 

3. Pentru spatiile inchiriate pe o perioada indelungata de timp, pe baza de contract: 

18 lei/mp/luna   (acest tarif nu contine cheltuielile cu utilitatile lunare). 

 

4. Pentru spatiile inchiriate temporar: 1,6 lei/mp/zi: 

Aula (fără balcon), fără echipament IT- 296 mp :       480 lei/zi sau 60 lei/ora; 

Aula (fără balcon), cu echipament IT- 296 mp:         720 lei/zi sau 90 lei/ora; 

Aula (cu balcon), fără echipament IT- 314 mp:         560 lei/zi sau 70 lei/ora; 

Aula (cu balcon), cu echipament IT- 314 mp;  800 lei/zi sau 100 lei/ora; 

Sala de conferinţă Biblioteca (fără echipament IT):  300 lei/zi sau 100 lei/ora; 

Sala de conferinţă Biblioteca (cu echipament IT):  480 lei/zi sau 160 lei/ora; 

Sala periodice Biblioteca - 142 mp:    300 lei/zi sau 100 lei/ora; 

Sala de lectura Biblioteca -428 mp:    750 lei/zi sau 250 lei/ora; 

Hol public Biblioteca -183 mp:    300 lei/zi sau 100 lei/ora; 

Hol public Corp C -193 mp:     300 lei/zi sau 100 lei/ora; 

Amfiteatru (Corp A) -94 mp:     150 lei/zi sau 50 lei/ora; 

Amfiteatru (Corp C) -165 mp:    270 lei/zi sau 90 lei/ora; 
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Seminar (Corp A)- 36 mp:     75 lei/zi sau 25 lei/ora; 

Seminar (Corp C)- 52 mp:      120 lei/zi sau 40 lei/ora; 

Seminar ( Corp D)- 32 mp:     75 lei/zi sau 25 lei/ora; 

Sala de conferinţă Camin stud. nr. 1-59mp:    90 lei/zi sau 30 lei/ora; 

Sala de videoconferinţă:     480 lei/zi sau 160 lei/ora; 

Sala mare Restaurant Studenţesc:     1000 lei/zi sau 125 lei/ora; 

Sala mica Restaurant Studenţesc:                400 lei/zi sau 50 lei/ora; 

Sala mare Casa Universitară:     480 lei/zi sau 60 lei/ora; 

Sala bufet Corp D:      240 lei/zi sau 30 lei/ora. 

 

*Prezentele tarife sunt calculate in funcţie de suprafaţa fiecărui spaţiu în parte şi investiţiile 

realizate in ultima perioada. 

**Pentru alte spatii (altele decât cele de servire a mesei sau cazare a studenţilor), chiria se 

va calcula in funcţie de suprafaţa spaţiului închiriat prin aplicarea tarifului de 1,6 lei/mp/zi. 

***Aceste tarife nu includ cheltuielile cu utilităţile, uzura veselei si personalul angajat. 

****Beneficiază de scutire de la plata chiriei acestor spaţii cadrele didactice, personalul 

administrativ si studenţii de la cursurile de zi fără taxa din universitate, numai daca evenimentul 

are loc în zilele lucrătoare, in cursul programului de lucru (7,30-15,30), cu avizul Consiliului de 

Administraţie. 

****In cazul in care se doreşte închirierea unui spaţiu pentru un interval mai mare de 3 

ore, tariful aplicat va fi cel pentru o zi. 

 

 

 

 

                    Contabil Şef,                                                    Şef Serviciu Social, 

          Dr.ec. Adrian MĂCRIŞ                            Dr.ing.ec. Octavian RADU 
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RESTAURANTUL STUDENŢESC 

 

 

 

 

COSTURI  
MESE SERVITE ŞI REGIE ALIMENTE 

an universitar 2018 - 2019 

 
1. Abonamente studenti: 

 

               Mic dejun            6,5o lei : alimente:  4,61 lei 

                                                           regie: 40% 

               Prânz:                  10,oo lei : alimente: 7,14 lei 

                                                           regie: 40% 

      2.  Catering:                                    

 

                  Prânz catering: 12,oo lei:  alimente: 7,14 lei 

                                                             regie: 40% 

                                                             taxă transport: 2lei/porţie 

                                    

                   Prânz caritas: 6,6o lei  alimente: 4,00 lei 

                                                         regie: 40% 

                                                         taxă transport: 1leu/porţie 

 

       3. Casa de oaspeţi Parâng: 

 

                    Mic dejun+prânz+cina: 60,oo lei : alimente: 37,50 lei 

                                                                            regie: 60%  

 

 

REGIE ALIMENTE :  40 % pentru toate categoriile de personal de luni pana vineri ora 15,oo; 

 

REGIE ALIMENTE :  60 % pentru toate categoriile de personal de vineri ora 15,oo până 

                                      duminica ora 24,oo 

 

 

 

 

                    Contabil Şef,                                                    Şef Serviciu Social, 

          Dr.ec. Adrian MĂCRIŞ                             Dr.ing.ec. Octavian RADU 

 

 

 

                                                 Administrator Restaurant Studenţesc, 

                                                               Ing. Ionel FURDUI 

 

 

 

 


