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SENATUL UNIVERSITĂŢII DIN PITEŞTI

Hotărârea Senatului Universităţii din Piteşti
Nr. 243 din data 28.09.2018
cu privire la majorarea cu 25% a tarifelor percepute de Universitatea din Pitești
pentru cămine şi cantina
În conformitate cu prevederile H.G. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei
Naţionale, anexa 3, punctul 35, prin care se instituţionalizează Universitatea din Piteşti, precum şi cu
prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, ale Cartei
Universităţii din Piteşti, Senatul Universităţii din Piteşti în şedinţa din 28.09.2018,

Hotărăşte:
Art. 1 Majorarea cu 25% a tarifelor percepute de Universitatea din Pitești pentru cămine şi
cantina, (Anexa 1).
Art. 2 Conducerea executivă va duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTELE SENATULUI,
Prof. univ. dr. ec. Mihaela DIACONU

CONSILIER JURIDIC,
Elena MATEESCU

SECRETAR GENERAL AL SENATULUI
Lect. univ. dr. Ramona DUMINICĂ

SECRETAR EXECUTIV,
Laura MINCĂ

Anexa 1
Tarife de cazare pentru perioada semestrelor școlare
Nr.
crt.
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Categorie beneficiar

Chirie loc/lună

Contravaloare
utilități/loc/lună*

TOTAL

60

80

140

120

80

200

0

0

0

0

80

80

120

80

200

220

80

300

-

-

60

-

-

20

-

-

200

-

-

300

-

-

-

-

- Studenți români bugetați
- Studenți din țările UE, SEE bugetați
- Studenți români cu taxă
- Studenți din țările UE, SEE cu taxă
- Studenți români orfani de ambii părinți
- Studenți proveniți din casele de copii ori
plasament familial
- Studenți străini bursieri ai statului român
(an pregătitor limba română)
- Studenți bugetați cu părinți cadre didactice
- Studenți străini bursieri ai statului român
- Studenți străini în baza acordurilor
interuniversitare
interdepartamentale,
programe mobilități (Erasmus, Erasmus +)
- Studenți străini necomunitari, pe cont
propriu valutar

Taxă de rezervare loc în cămin pentru
anul universitar 20187.
2019 (se scade din taxa de cazare a lunii
octombrie)
Taxă de rezervare loc în cameră / magazie,
8.
pe perioada vacanței, pentru ocuparea cu
bagaje
2. Tarife cazare cadre didactice
Cazare permanentă în cameră cu mai multe
locuri – cadre didactice
Cazare cu rezervare permanentă – cadre
didactice navetiste
Cazare cu rezervare nepermanentă – cadre
didactice navetiste
Cazare cadre didactice din sistem, din afara
universităț ii

45 lei / zi /
persoană
60 lei / zi /
persoană

3. Tarife cazări ocazionale
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Categorie beneficiar
Cazare candidați concurs admitere
Cazare nestandard, studenți în sesiunea de refacere
Cazare perioada de practică
Cazare grup organizat de studenți / elevi, din afara
universității
Cazare pentru studenți pe perioada vacanței de vară
Cazare cameră protocol cu două locuri

TOTAL
40 lei / zi / persoană / loc cazare
30 lei / zi / persoană / loc cazare
Cazare standard conf. elementelor de
la pct. 1 (proporțional cu zilele de practică)
30 lei / zi / persoană / loc cazare
250 lei / lună / persoană / loc cazare
700 lei / lună / cameră

* Energia electrică este contorizată la nivelul fiecărei camere. Consumul până în 60 kw/lună/ cameră este inclus în tariful de cazare, peste
această valoare, contravaloarea consumului suplimentar se achită separat.

4. Preț meniu cantină
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

Tip meniu
Cartelă preplătită 20 mese/lună
Meniul zilei
A la carte
Cazare cămin studențesc cu demipensiune

PREȚ
200 lei (10 lei/masă)
12 lei/masă
Conform listă prețuri
Tarif cămin + Valoare cartelă – 30 lei
(trei mese gratuite/lună)

