
 

 

 

 

 

Hotărârea Senatului Universităţii din Piteşti 

 Nr. 120 din data 17 iunie 2013 
 

cu privire la aprobarea taxelor de cazare în căminele studenţeşti, 

 pentru anul universitar 2013-2014 

 

În conformitate cu prevederile H.G. 185/2013 cu modificările şi completările ulterioare privind 

organizarea Ministerului Educaţiei Naţionale, anexa 3, punctul 36 prin care se instituţionalizează 

Universitatea din Piteşti, precum şi cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare, ale Cartei Universităţii din Piteşti, Senatul Universităţii din Piteşti, în 

şedinţa din 17.06.2013,  

Hotărăşte: 

 

Art.1  Aprobarea taxelor de cazare în căminele studenţeşti, pentru anul universitar 2013-2014, după 
cum urmează: 

 
(Taxe ce evoluează în raport cu nivelul subvenţiei M.E.N. şi a costurilor cu utilităţile) 

 
1. Taxe standard: (lei/ lună) 

Nr. 
crt. 

Căminul Categoria de taxe Taxe 2012-2013 Taxe 2013- 2014 

1. 
Căminul nr. 1 Războieni 

Studenţi subvenţionaţi 90 90 
Studenţi cu taxă 140 140 
Studenţi cu părinţi cadre didactice 80 80 

2. 
Căminul nr. 2 Gh. Doja 

Studenţi subvenţionaţi 100 100 
Studenţi cu taxă 140 140 
Studenţi cu părinţi cadre didactice 80 80 

3. 
Căminul nr. 3 Gh. Doja 

Studenţi subvenţionaţi 100 100 
Studenţi cu taxă 140 140 
Studenţi cu părinţi cadre didactice 80 80 

4. 
Căminul nr. 4  Ştefăneşti 

Studenţi subvenţionaţi 100 100 
Studenţi cu taxă 140 140 
Studenţi cu părinţi cadre didactice 80 80 

 
2.  Taxe de cazare pentru cadre didactice: 

a) Cazare permanentă în cameră cu mai multe locuri – 
    cadre didactice tinere (sub 30 de ani)                                                                                100 lei/lună/persoană                                                                                                 
b) cazare cu rezervare permanentă- cadre didactice navetiste 140 lei/ lună/ persoană 
c) cazare cu rezervare nepermanentă- cadre didactice navetiste 30 lei/ zi/ persoană 
d) cazare cadre didactice din sistem, din afara universităţii 40 lei/ zi/ persoană 
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3. Taxe de rezervare:   

a) taxa de rezervare loc în cămin pentru anul universitar 2013- 2014  (se scade din    
taxa de cazare a lunii octombrie) 

50 lei 

b) taxa de rezervare loc în cameră/ magazie, pe perioada vacanţei, pentru ocuparea cu 
bagaje 

10/ lună/ persoană 

 
4. Taxe diverse de cazare: 

a) cazare- candidaţi concurs admitere 35 lei/ zi/ persoană 
b) cazare nestandard, studenţi în sesiunea de examene restante 25 lei/ zi/ persoană 
c) cazare- perioada de practică Cazare standard 
d) cazare studenţi străini - cont propriu 210 lei/ lună/ persoană 
e) cazare grup organizat de studenţi / elevi din afara universităţii 25 lei/ zi/ persoană 
f) cazare specială pentru studenţi pe perioada vacanţei de vară 160 lei/ lună/ persoană 
 
 
Art.2   Conducerea executivă şi Directorul general administrativ vor  duce la îndeplinire dispoziţiile 

prezentei hotărâri. 

 

                          Consilier juridic, 

                   Jr. Doina Moraru 

 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI, 

Pr. Conf. univ. dr. Nicolae BRÎNZEA 


