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                 Aprobat în Sedinţa Consiliului  

                         de Administraţie din data de 19.09.2013         

TAXE  

pentru anul universitar 2013/2014 

Nr.crt FELUL TAXEI 
Valoare (lei) 

2013/2014 

Cap. I - TAXE  pt. ACTIVITATEA  DIDACTICĂ  A  STUDENŢIILOR  

  1. Taxă de înmatriculare (înregistrarea pt. prima datã într-un registru matricol  a unui student) 

Obs. Cetăţenii din Republica Moldova, bursieri ai statului român (pentru care s-a emis Ordinul MECTS 

cu încadrare la bursă sau fără taxă, fără bursă), sunt scutiţi de această taxă  

 
100  

  2. Taxă de reînmatriculare : 
    a) la începutul anului universitar (studenţi exmatriculaţi în anii anteriori) 200 

    b) revenire asupra exmatriculării din cursul anului universitar 100 

 c) la DECIDFR 100 

  3. Taxă de transfer: 
a) de la UTCN la altă universitate 200 

b) de la altă universitate la UTCN   50 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taxã anualã de şcolarizare (asigurã, ca şi subvenţia primită pt. un student bugetar, prezentarea o 

singură dată, la termenul planificat, pt. activităţile cuprinse în fişa fiecărei discipline obligatorii sau 

opţionale din planul de învăţământ, corespunzãtor pentru maxim 60 credite ECTS) 
VALOAREA PUNCTULUI DE CREDIT  SE DETERMINA CA PARTE ÎNTREAGĂ DIN VALOAREA 

OBŢINUTĂ PRIN RAPORTUL DINTRE TAXA ANUALĂ CORESPUNZĂTOARE FACULTĂŢII ŞI CELE 60 

DE CREDITE AFERENTE.  

a) Pt. studenţii înscrişi în toţi anii de  studii în anul univ. 2013/2014 la toate facultăţile 

(înv.licenţă şi master): 

 

 -specializările de la Fac. de Arhitecturã  4400 

 sspecializările de la Facultăţile de inginerie din Cluj-Napoca şi extensii (cu predare 

în limba română)  

3300 

 -specializările de la Facultăţile de inginerie din Cluj-Napoca şi extensii (cu predare 

în limbi străine)  

3500 

 sspecializările de la Facultatea de Inginerie şi Facultatea de Resurse Minerale şi 

Mediu CUNBM 

2500 

 sspecializările de la Facultatea de Litere şi Facultatea de Stiinţe CUNBM 2000 

 - specializările de la domeniul de Arte vizuale (Fac.de Litere) CUNBM 2760 

  Reducerea cu 10% a taxei, dacă se achită integral până la 26.10.2013  

b) Taxa penalizare (din suma restantă pt. 1 zi calendaristicã) neplată la termen  
Taxele de la pct. a se achită până la 26.10.13, 15.03.14 şi 15.05.14 şi se plătesc după cum urmează:  

- La Centrul universitar din Cluj şi extensii, ratele 1, 2 şi 3 reprezentând 1/3 din taxă (respectiv suma 

rămasă de plată după achitarea confirmării); 

La Centrul Universitar Nord din Baia Mare, rata 1 reprezintă ½ din taxă, iar ratele 2 şi 3, reprezintă ¼ 

din taxă; 

Scutirea de penalități: se acordă la plata taxelor de școlarizare în cazuri punctuale, stipulate în 

regulamentele interne ale facultăților. 

 

 

 
0,1% 

 

c)Taxă pt. discipline facultative sau din alt plan de învăţământ  50 pt. 1 credit 

d) DSPP   

 - nivelul de formare psihopedagogică – nivel I 

 - nivelul de formare psihopedagogică – nivel II 

Pentru angajaţi UTCN: 

  - nivelul de formare psihopedagogică – nivel I 

  - nivelul de formare psihopedagogică – nivel II 

  - modulul psihopedagogic nivel I – studenţi cu taxă (CUNBM) 

  - modulul psihopedagogic nivel II – studenţi masteranzi (înscrişi la masteratele care nu au 

incluse în planul de învăţământ disciplinele psihopedagogice) 

 - taxa de procesare colocviu admitere grad didactic II învăţământ preuniversitar 

 - taxa de procesare colocviu admitere grad didactic I învăţământ preuniversitar 

 

750 

750 

 

500 

500 

275 

500 

 

100 

130 

e) DSPP  (Educaţie tehnologicã) - postuniversitar 500/sem 

f) DECIDFR (taxe stabilite de responsabilul de program si trecute în contractul de şcolarizare) Tarif 
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Nr.crt FELUL TAXEI 
Valoare (lei) 

2013/2014 

pt.fiecare 

program 

g) Taxa de şcolarizare pentru studenţii străini pe cont propriu valutar (din state non-EU 

şi care nu fac parte din Spaţiul Economic European sau din Confederaţia Eleveţiană) - plata în 

valutã pe 9 luni la începutul anului univ. *** 

 - procesare dosar 
     - învăţământ tehnic, ştiinţe (CUNBM), matematici şi matematici aplicate (CUNBM)  

                  - licenţă, masterat   

                  - postuniversitar  

     - arhitectură 

                  - licenţă 

                  - postuniversitar 

     - învăţământ socio-uman şi economic (CUNBM)  

                  - licenţă, masterat   

                  - postuniversitar  

     - muzică şi arte (CUNBM)  

                  - licenţă, masterat   

                  - postuniversitar  

     - taxă pentru an pregătitor de limbă română, pentru cetăţenii non-EU 

     - taxă pentru an pregătitor de limbă română, pentru cetăţenii EU şi SEE 

     - taxă pentru an pregătitor de limbă română, pentru cetăţenii străini de etnie română  

        primiţi la studii cu taxă 

 

 

 

 

70 Euro* 

 

270 Euro/lună 

290 Euro/lună 

 

 

 

350 Euro/lună 

370 Euro/lună 

 

220 Euro/lună 

240 Euro/lună 

 

420 Euro/lună 

440 Euro/lună 

220 Euro/lună 

3300 lei/an 

3300 lei/an 

     - colocviul de admitere la doctorat 

                  - învăţământ tehnic, ştiinţe (CUNBM), matematici şi matematici aplicate (CUNBM)  

               - arhitectură 

                 - socio-uman şi economic (CUNBM)  

               - muzică şi arte (CUNBM) 

 

290 Euro 

370 Euro 

240 Euro 

440 Euro 

     - programul de pregătire avansată - doctorat 

                   - învăţământ tehnic, ştiinţe (CUNBM), matematici şi matematici aplicate (CUNBM)  

               - arhitectură 

                 - socio-uman şi economic (CUNBM)  

               - muzică şi arte (CUNBM) 

 

350 Euro/lună 

400 Euro/lună 

240 Euro/lună 

440 Euro/lună 

     - programul de cercetare ştiinţifică - doctorat - (activităti prevăzute în planul indiv.de studiu) 

                   - învăţământ tehnic, ştiinţe (CUNBM), matematici şi matematici aplicate (CUNBM)  

               - arhitectură 

                 - socio-uman şi economic (CUNBM)  

               - muzică şi arte (CUNBM) 

 

350 Euro/luna 

400 Euro/luna 

240 Euro/lună 

440 Euro/lună 

    - susţinerea tezei de doctorat  

                   - învăţământ tehnic, ştiinţe (CUNBM), matematici şi matematici aplicate (CUNBM)  

               - arhitectură 

                 - socio-uman şi economic (CUNBM)  

               - muzică şi arte (CUNBM) 

 

1000 Euro 

1500 Euro 

440 Euro 

840 Euro 

Taxele studenţilor EU/SEE 
identice cu 

taxele 

cetăţenilor 

români 

Taxele studenţilor non-EU - cazuri speciale cu aprobarea MEN 

Free movers EU/SEE 

 Taxele studenţilor etnici români care îşi pierd statutul de bursieri ai statului 

român 

5. Taxã de susţinere a unor examene în sesiunile aferente semestrului în care se studiază 

disciplina ( plată pt. fiecare “probã”  a  disciplinei pânã la data de 11.01.2014, dacă disciplina este 

contractată peste 60 de credite): 
a) examene din anii de studiu precedenţi (studenţii care au promovat în an superior, dar au restante 

din anii anteriori - doar examenul) 

 

 

 

 

100 

b) repetarea disciplinei din anii de studiu precedenţi (studenţii care au promovat în an superior, 

dar au restante din anii anteriori -  refacerea disciplinei) 

Conform valorii 

punctului de 

credit ECTS 

aferent 
c)  examene din anii de studiu precedenţi (studenţii strãini pe cont propriu valutar care au promovat în 

an superior, dar au restante din anii anteriori) 
Tarife prin 

decizii ale C.A. 
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Nr.crt FELUL TAXEI 
Valoare (lei) 

2013/2014 

Taxã de susţinere a unor examene în sesiunea de restanţe (a fiecărui semestru )  

 ( plată pt. fiecare “probã”  a  disciplinei): 
d) repetarea unor examene de la pct. a,b şi c  pt. care au fost achitate taxele 

gratuit 

e) mărire de notă (primele 2 examene sunt gratuite) 100 

Taxã de susţinere a unor examene în sesiunea de restanţe 

   f) repetarea unor examene de la pct. a,b şi c  pt. care au fost achitate taxele, iar studentul nu s-a 

prezentat nici în sesiune, nici în restanţă  

   g) repetarea unor examene de la pct. a,b şi c  pt. care au fost achitate taxele, iar studentul s-a 

prezentat atât în sesiune, cât şi în restanţă  

 

100 

 

100 

Taxã de susţinere a unor examene în sesiuni speciale (reexaminare) aprobate de 

Consiliul de Administratie: 
h)  repetarea unor examene de la pct. a şi c pt.care au fost achitate taxele  

Tarife prin 

decizii ale C.A. 

   j)  repetarea unor examene de la pct. e pentru care au fost achitate taxele Tarife prin 

decizii ale C.A. 

Taxã de susţinere a unor examene la DECIDFR: 
j)  examene din anii precedenţi (cursanţii care au promovat în an superior, dar au restante din ani 

anteriori) reexaminare  

75 

k)  reexaminare 75 

6. Taxă de recuperare (în cazul absentării nemotivate de la orele planificate) a unor activităţi 

practice (laboratoare, proiecte) care sunt obligatorii pentru prezentarea la examene    

(lei/oră) : 

                -  în cursul semestrelor, sesiuni examene iarnã şi varã 

                - în sesiunea de restanţe toamna 

20 

20 

 

7. 
Taxă pt. activităţi didactice neincluse în planul de învăţământ sau activitãţi conexe 

activitãţii didactice (inclusiv taxele pentru extensiile UTCN) 

Tarife pt. 

fiecare activ. 

care sã acopere 

cheltuielile 

8. Taxă de înscriere la examenul de finalizare a studiilor (absolvire / diplomă / 

disertaţie) 
a) absolvenţi din afara UTCN 300 

 b) absolvenţi facultaţi UTCN  care  nu au promovat examenul in sesiunile de bazã aferente 

promoţiei 
200 

 c) absolvenţi DECIDFR care  repetă examenul 100 

9 Taxă pentru arhivare şi eliberare acte de studii (neridicate) la peste 3 ani de la 

absolvire 

200 

10. Eliberarea actelor de studii la finalizarea studiilor  gratuit 

11. Taxă pentru eliberare în regim de urgenţă a unui act de studii: diplomă, supliment la 

diplomă, certificat (maxim 10 zile lucrătoare) 

 

200 

12. Taxă pentru eliberare la cerere a unei confirmări a datelor înscrise pe un act de 

studii  

75 

13. Taxă de eliberare duplicate: 
a) carnet de student 100 

b) foaia matricolă/ supliment la diplomă  300 

c) diplomă de studii  300 

14. Taxă de eliberare situaţii şcolare la cerere (tarif dublu în regim de urgenţă~48 ore) 
a) foaia matricolă 100 

b) programa analitică 100 

c) adeverinţă cu număr de credite 100 

15. Taxă confirmare acte de studii la cerere (în străinătate) 

  a) confirmare acte de studii  

 

50 USD 

  b) expedierea confirmării prin serviciul EMS al Poştei Române 40 USD 

16. Taxă pentru eliberarea adeverinţelor de student (studenţi cetăţeni străini non-EU) 25 
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Nr.crt FELUL TAXEI 
Valoare (lei) 

2013/2014 

pentru ambasada 

17. Taxă pentru traducere adeverinţă de student (pentru mobilităţi de tip W&T) 25 

18. Taxă pentru test competenţă lingvistică – test eliminatoriu înaintea înmatriculării 

(studenţi cetăţeni străini non-EU) 

70Euro * 

Cap. II – TAXE  pt. ÎNSCRIERE la ADMITERE  

19. Taxă de înscriere la admitere (inv.licenţă, continuare studii, studii aprofundate, 

master) 

150/ 

200 (Arhit.) 

20. Taxa pentru confirmarea locului la taxă (face parte din rata 1 a taxei de şcolarizare) 500 

21. Taxă de înscriere admitere la doctorat : 
a) persoane din UTCN   75 

b) ceilalţi candidaţi   150 

22. Taxă de procesare colocviu admitere grade didactice invãţãmânt preuniv. (DSPP) 50 

Cap. III – TAXE DOCTORALE ŞI DE ABILITARE (cetăţeni români)  

23. Taxă anualã de şcolarizare pentru doctoranzii cu taxã  înscrişi începând din anul univ. 

2013/2014  

2000 Euro * 

24. Taxă anualã de şcolarizare pentru doctoranzii cu taxã angajaţi UTCN şi/sau în 

sistemul naţional de învăţământ   

500 Euro * 

25. Taxã de susţinere a tezei pentru doctoranzii cu taxã      1000 Euro 

26. Taxă anualã pt.depãşirea perioadei de finanţare (doctoranzi admişi la buget)  200 Euro 

27. Taxă de susţinerea publicã a tezei în afara perioadei de finanţare 
 (doctoranzi admişi la buget) 

a) doctoranzi din UTCN   

 

 

500 Euro 

b) doctoranzi din alte universităţi sau din sistemul naţional de învăţământ  500 Euro 

c) alţi doctoranzi   1000 Euro 

28. Taxă examen de abilitare 1200 Euro 

Cap. IV - TAXE pt. TEST  LIMBÃ  STRĂINÃ  

29. Test pt. obţinerea LA CERERE a certificatului de competenţă lingvistică** de cãtre: 

a) studenţi, absolvenţi şi angajaţi ai UTCN 30 

b) participanţi din afara UTCN 60 

30. Test limbă străină pentru trecerea la specializări cu predare în limbi străine: 20 

31. Duplicat certificat competenţă ligvistică 30 
*  - se achită în lei la cursul zilei 

** - condiţia de eliberare a certificatului de competenţă lingvistică este obţinerea a minim 10 puncte din 

30 (nivel A2 începător+). Pentru fiecare testare ulterioară se plăteşte taxa. 

*** - Aceste taxe de şcolarizare pentru studenţii străini pe cont propriu valutar (din state non-EU şi care nu fac 

parte din Spaţiul Economic European din Confederaţia Eleveţiană) se aplică numai pentru studenţii înmatriculaţi în 

anul universitar 2012/2013. Pentru ceilalţi studenţi din această categorie se aplică taxele din momentul 

înmatriculării 
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Cap. V - TAXE ARHIVĂ Valoare (lei) 

32. Cercetare arhivistică pe o perioadă de: 

a)  1  -  6 ani    

 

25 

b)   7 - 10 ani   50 

c) 11 - 15 ani   75 

d) 16 - 20 ani   100 

e) peste 20 ani  125 

33. Taxă de eliberare adeverinţe cu informaţii din arhivă      25 

34. Taxă de eliberare adeverinţe cu informaţii din arhivă şi expediere prin poştă      30 

35. Taxă anuală de păstrare acte originale la dosar în arhivă  25 

Cap. VI - TAXE pt. BIBLIOTECĂ  

36. Taxă de eliberare permis bibliotecă 

a) personal UTCN 

 

10 

b) viza anuală permis bibliotecă 5 

c) utilizatori externi persoane fizice - anual 75 

d)utilizatori externi persoane fizice – lunar 10 

e) utilizatori externi persoane juridice - anual 350 

37. Taxă de eliberare duplicat permis bibliotecă 

Valoare dublă 

faţã de cele de 

la pct. 36 

38. Taxă de eliberare duplicat permis bibliotecă – studenţi 10 

39. Taxă de penalizare pt. nerespectarea termenului de restituire a 

publicaţiilor împrumutate (lei / publicaţie / zi întârziere) 
1 

40. Taxă de penalizare pt. nerestituirea publicaţiilor de către absolvenţi sau 

exmatriculaţi (lei / publicaţie / an şcolar) 
50 

41. Taxă de recuperare publicaţii pierdute (lei/publicaţie) Pretul 

actualizat + 

1÷5 ori pretul 

actualizat 

42. Taxă de restaurare publicaţii minim 20 

43. Tehnoredactare computerizată (lei/pag)   2 

44. Sinteze documentare sau lucrări bibliografice la cerere Minim  200 

45. Copii Xerox (lei/coală)  

Format A4 
- faţă  0,10 

- faţă/verso 0,20 

Format A3 
- faţă 0,20 

- faţă/verso 0,40 

46. Consultare aplicaţii informatice de către cititori externi (lei/oră): 

a) LEGIS 

b) Catalog standarde 

 

10 

10 

 

NOTA:  taxele nespecificate în tabelul de mai sus pentru studenţii străini non-EU sunt identice cu 

cele ale cetăţenilor români.  
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Nr. 

crt. 
FELUL TAXEI 

Valoare 

(lei) 

 Cap. VII - TAXE pt. ATELIERUL  de MULTIPLICARE  

47. Tezã de doctorat şi alte lucrãri pt. cadre didactice şi studenţi (lei/buc) 

a) Broşare 

 

5,5 

b) Capsare 3,00 

48. Tipar digital ALB-NEGRU A4 pt. cadre didactice şi studenţi (lei/colã) 80g/mp: 

a) faţã 

 

0,20 

b) faţã/verso 0,35 

49. Tipar digital ALB-NEGRU A3 pt. cadre didactice şi studenţi (lei/colã) 80g/mp: 

a) faţã 

 

0,40 

b) faţã/verso 0,70 

50. Tipar digital COLOR pt. cadre didactice şi studenţi (lei/coală)   

Format A4 

(210x297 mm) 

80 /mp –    faţă 

- faţă/verso 

1,20 

2,30 

140 g/mp – lucios 1,50 

170 g/mp – lucios 1,80 

250 g/mp – mat 2,20 

280 g/mp – lucios 2,30 

Format A3 

(297x420 mm) 

80 /mp –    faţă 

- faţă/verso 

2,40 

4,60 

120 g/mp – lucios 2,90 

160 g/mp – mat 3,20 

170 g/mp – lucios 3,30 

250 g/mp – mat 4,00 

250 g/mp – lucios 4,00 

Format SRA3 

(320x450 mm) 

120 g/mp – mat 3,10 

120 g/mp – lucios 3,10 

170 g/mp – lucios 3,40 

250 g/mp – mat 4,30 

280 g/mp – lucios 4,50 

51. Tipar cărţi vizită model UTCN – 100 buc. 15,00 

52. Plotare planşe alb/negru linii  

         Format A2  3,00 

         Format A1  4,50 

         Format A0  8 

53. Plotare planşe color  

 
        Format A2  

   (420x594 mm) 

Linii 5 

Mixt 9 

Full 14 

 
        Format A1  

   (594x841 mm) 

Linii 10 

Mixt 18 

Full 28 

 
        Format A0  

 (841x1189 mm) 

Linii 20 

Mixt 35 

Full 50 

Cap. VIII - ALTE TAXE  

54. Înscriere la concursuri pentru posturi didactice: 

a) asistent    10 

b) şef lucrări, lector    15 

c) conferenţiar    30 

d) profesor    50 

55. Taxă pentru stocarea şi păstrarea dosarelor de concurs şi a dosarelor absolvenţilor 30 
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(peste un an) 

56. Taxă pentru refacerea dispoziţiei rectorului 45  

57. Întreprindere simulată (1 oră de simulare)  2 Euro* 

58. Taxe anuală pentru intreprinderi simulate (unităţi beneficiare): 

   a) Licee     - bugetare  

300 Euro* 

 - private     500 Euro* 

   b) Şcoli postuniversitare   - bugetare   400 Euro* 

 - private     700 Euro* 

c) Universităţi sau alte organizaţii     - bugetare   1000 Euro* 

 - private      1400 Euro* 

*  - se achită în lei la cursul zilei  

 

Taxe de cămin şi cantină pentru anul universitar 2013 -2014 
 

FELUL TAXEI Valoare 

(lei) 

1.Alocaţia zilnică de hrană  

   1.1 Centrul Universitar Cluj-Napoca: 

- masa de prânz 

- cina 

- masa pt. sportivi 

   1.2 Centrul Universitar Nord din Baia Mare: 

- masa de prânz - studenţi 

- masa de prânz - elevi 

 

 

7 

7 

10 

 

9 

7 

2. Cazare în cămin 

   2.1 Tarife lunare cazare în cămin, studenţi licenţă şi master, pe perioada anului universitar 

 Centrul Universitar Cluj-Napoca ( lei/lună /persoană )* 

      2.1.1.  În camere nemodernizate 

- student U.T.C-N.- patru persoane în cameră 

- student familist U.T.C-N- 2 persoane in camera 

- student U.T.C.-N - 2 persoane in camera 

- studenti de la alte universitati de stat - patru persoane în cameră 

- studenti de la alte universitati de stat- 2 persoane in camera 

      2.1.2  În camere modernizate (Caminele: IF Marasti, II Observator, IV Obs., V Obs.)  

- student U.T.C.- N - Camin IF Marasti, Cămine Observator - patru persoane în cameră 

- student familist U.T.C.-N.-  2 persoane in camera  

- student U.T.C.- N.-  2 persoane in camera  

- student de alte universitati de stat - patru persoane în cameră 

- student de la alte universitati de stat - 2 persoane in camera    

     2.1.3. Studenţi străini cont propriu valutar +ERASMUS 

             - camere 2 persoane 

             - camere 4 persoane 

* Taxele de cămin pentru prima lună de cazare se majorează cu  25 de lei pentru studenţii şi 

masteranzii UTCN, respectiv cu 50 de lei pentru studenţii de la alte universităţi  

 

    2.2 Cazare în  cămin Centrul Universitar Nord din Baia Mare  

Cazare în cămin (lei/lună/persoană)* CUNBM 

- În camere cu două paturi, grup social 

- În camere cu patru paturi 

** - în cameră cu două paturi cu grup social – single 

** - în cameră cu 4 paturi – 3 persoane 

** - în cameră cu 4 paturi – 2 persoane 

** - în cameră cu 4 paturi – 1 persoană 

*Taxele de cămin se majorează cu  20% pentru prima lună de cazare. Acest procent în cuantum de 62 

lei, respectiv 46 lei se achită de către toți cei cazați 

 

 

 

 

110 

140 

140 

220 

240 

 

155 

220 

220 

250 

280 

 

500 

250 

 

 

 

 

 

290 

230 

460 

250 

280 

330 
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**Se vor aplica în limita locurilor disponibile 

 

    2.3. Tarife lunare cazare pe perioada anului universitar pentru: doctoranzi, cadre didactice 

tinere și salariați U.T.C-N.,  în Centrul Universitar Cluj-Napoca (lei/lună/pers.). 

         2.3.1. Camere nemodernizate 

- 2 persoane in camera 

- 4 persoane in camera 

        2.3.2. Camere modernizate 

- 2 persoane in cameră  

- 4 persoane in cameră 

Taxele de cămin pentru prima lună de cazare se majorează cu 25 de lei pentru doctoranzi, cadre 

didactice tinere şi salariaţi UTCN 

 

 

 

 

 

160 

130 

 

250 

200 

    2.4.Cazare în camere de cămin, în regim hotelier (ocazional), în afara anului universitar,  

Centrul Universitar Cluj-Napoca   

2.4.1. Tarife lunare camere nemodernizate (lei/pat/lună), - patru în cameră 

                 - studenți și angajați U.T.C-N. 

                 - studenți alte universități  

                 - alte categorii de persoane din afara U.T.C-N. 

2.4.2. Tarife lunare camere modernizate (lei/pat/lună), - patru în cameră 

                 - studenți și angajați U.T.C-N. 

                 - studenți alte universități  

                 - alte categorii de persoane din afara U.T.C-N.,  

2.4.3  Tarife pe zi cazare camere nemodernizate (lei/pat/noapte) 

                 - studenți și angajați U.T.C-N. 

                 - studenți alte universități  

                 - alte categorii de persoane din afara U.T.C-N., candidați admitere 

  2.4.4. Tarife pe zi cazare camere modernizate (lei / pat/ noapte) 

                 - studenți și angajați U.T.C-N. 

                 - studenți alte universități  

                 - alte categorii de persoane din afara U.T.C-N., candidați admitere.    

 

 

 

200 

220 

250 

 

220 

250 

280 

 

20 

22 

28 

 

22 

25 

30 

2.5. Cazare camere oaspeti ( lei/pat/noapte) 

        2.5.1. Cazare în camere de cămin Centrul Universitar Cluj-Napoca 

                - Camine  

                - Sincai 

                - Studenti străini ( pat /luna- inclusiv TVA) – camere modernizate 

         2.5.2. Cazare în  în camere de oaspeţi Centrul Universitar Nord din Baia Mare  

                - în camere de oaspeţi (lei/loc/noapte) 

 

 

50 

60 

500 

 

45 

    2.6. Cazare Centrul de Nataţie Cluj-Napoca (lei/cameră/noapte - fără mic dejun) 

                -  Cameră dublă mare 

                      - regim single 

                      - regim 2 persoane 

                -  Cameră dublă mică 

                      - regim single 

                      - regim 2 persoane 

-  Cameră single 

 

 

75 

125 

 

65 

105 

65 

   2.7. Cazare baza Didactica si Agrement Marisel ( lei /pat/noapte ) 

- Studenti si salaratii U.T.C.N. 

- Alte persoane 

- Sala sport  lei/ora 

- Sala şedinţe lei/oră 

-   Acces cort lei/zi 

 

30 

40 

25 

50 

20 

3. Inchirieri 

    3.1. Închiriere cantina pentru nunti, botezuri, etc. Centrul Universitar Cluj-Napoca (lei/ora) 

- Observator  

- ½ Marasti  

- Marasti   

 

 

150 

180 

220 



 

9 

 

    3.2. Inchiriere săli Centrul Universitar Cluj-Napoca (lei/ora) 

- curs 

- seminar 

- Amfiteatrul Domşa (str.Daicoviciu nr.15), Sala 120 şi Sala 219 (str.Memorandumului 

nr.28)   

- Sala de şedinţe a Consiliului Academic (sala 211 - str. Memorandumului nr.28) 

- Sala de spectacol “ Club Studentesc “ 

- Sala de dans 

      3.3. Inchiriere săli Centrul Universitar Nord din Baia Mare  

- Sală de curs (lei/loc/oră) 

- Sala cantinei (pentru nunţi, botezuri  etc.) (lei/oră) 

   -    Sala de protocol (lei/oră) 

   -    Amfiteatru (lei/oră/loc) 

   -    Aulă (lei/oră) 

    3.4. Inchirieri săli de sport , B-dul Muncii nr.103-105  Cluj-Napoca (lei /ora)  

 - Studenti si angajati U.T.C-N. 

 - pentru persoane din afara U.T.C-N. 

    3.5. Inchiriere sală de sport Centrul Universitar Nord din Baia Mare 

 - pentru alte activităţi terţi (lei/oră) 

 - pentru studenti (lei/oră) 

 - pentru terţi (lei/oră) 

    3.6. Închiriere teren fotbal sintetic – Observatorului 34 Cluj-Napoca  (lei/oră) 

                 - studenţi UTCN – tarif  (interval orar vara: 08- 20, iarna: 8-17) 

                 - studenţi UTCN – tarif  (interval orar vara: 20-22, iarna: 17-22) 

                 - alte categorii – tarif  (interval orar vara: 08- 20, iarna: 8-17) 

                 - alte categorii – tarif  (interval orar vara: 20-22, iarna: 17-22) 

    3.7. Închiriere teren de sport Centrul Universitar Nord din Baia Mare 

- pentru studenti (lei/oră) 

- pentru terţi (lei/oră) 

 

75 

50 

200 

 

100 

100 

50 

 

2 

100 

50 

2,5 

300 

 

75 

150 

 

250 

60 

100 

 

60 

80 

80 

100 

 

20 

30 

4. Parcări* 

4.1. Parcări Centrul Universitar Cluj-Napoca 

     -  contravaloare telecomandă și abonament/an universitar pentru studenți la cantina ”Observator” 

4.2. Parcări Centrul Universitar Nord din Baia Mare 

- bilet acces parcare studenți (lei/intrare) 

- abonament parcare cămin (lei/lună) 

- abonament parcare cămin (lei/an) 

- abonament garare terți între orele 20:30-7:30 dimineața (lei/lună) 

* În conformitate cu reglementările referitoare la parcare și în limita spațiilor de parcare disponibile 

 

 

150 

 

2 

30 

150 

50 

 
    * NOTA: -Conform legii 1/2011 art.277, copiii personalului din invatamant, cei orfani de ambii parinti si cei proveniti din orfelinate 

beneficieaza de gratuitate, acestia platind numai valoarea garantiei.   

      - Pentru inchirierea cantinelor de catre studentii si angajatii U.T.C-N.chiria se reduce cu 25%, din suma totala. 

     - Taxele de camin lunare nu se fractioneaza; se achita integral, taxa lunara indiferent de data cazarii sau decazarii. 

               - Pentru perioada de practica taxele se platesc saptamanal. 

               - Taxele de camin si cantina incasate nu se restituie 

               - La plecarea studentilor in vacanta se restituie C/V telecomenzii. 

- Copiii sub 7 ani cazati impreuna cu parintii la Hotelul Bazinului beneficiaza de cazare  gratuita.  

- In parcari locurile sunt ocupate astfel: primul venit – primul servit.   

 

Criteriile de acordare a reducerilor de taxe vor fi analizate în Consiliul de Administraţie şi vor 

constitui anexe la prezentul Regulament, urmând a fi aprobate de Senat. 
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COMPLEX DE NATATIE  

 

FELUL TAXEI BILET 

(lei) 

ABONAMENT 

LUNAR (lei) 

ABONAMENT 

ANUAL (lei) 

11.Intrare public 

   - adulți 

   - copii, elevi, studenți externi 

   - studenți U.T.C.-N.  

   - angajați, pensionari și membrii familiei U.T.C-N. 

 

17  

12  

9  

9  

 

200 

170 

100 

- 

 

2000 

- 

- 

- 

12. Abonament anual angajați U.T.C. –N., pensionari U.T.C.N.   

      - membrii familiilor angajaţilor U.T.C.-N. 

- - 144 

204 

13. Abonament însoţitor copii (lei/lună/persoană) - 170 - 

14. Abonament colaboratori U.T.C.-N. (lei/an) - - 1300 

15. Centre inițiere înot: 10 sedințe x 1ora 

           - înscrieri individuale 

           - înscrieri cu clasa, gradinița    

 

- 

- 

 

160 

160 

 

- 

- 

16. Închiriere culoar bazin – lei/oră - 210 - 

17. Abonament lunar cu 7 intrări la alegere - 70 - 

18. Abonament 1 părinte + 1 copil + 4 intrări asistat  

       30 minute de antrenor specializat 

- 80  - 

19. Închiriere bazine (lei/oră): 

-bazin interior (acoperit), intervalul orar se va stabili prin 

negocieri, după posibilitățile U.T.C-N. 

-bazin exterior (descoperit), sezon estival, în intervalul orar 19:00 

– 21:00 

 

500  

 

650  

  

20. Închiriere sala multifuncțională lei/oră 

                - studenți și angajați U.T.C.- N. 

                - alte persoane din afara U.T.C.-N. 

 

50 

100 

 

- 

- 

 

- 

- 

21. Abonament de familie  

(4pers./7 zile/1 cameră cazare + acces la bazin) 

 1100  

22. Abonament studenţi U.T.C.-N. (lei/an)   600  

23. Abonament studenţi şi elevi externi (lei/an)   1200 
 

- Plata abonamentului de la poz.22 se face în tranşe a câte 25% din valoare (150 lei/3 luni) pe baza 

carnetului de elev sau student; 

- Plata abonamentului de la poz.23 se face în tranşe a câte 25% din valoare (300 lei/3 luni) pe baza 

carnetului de elev sau student; 

- Abonamentele sunt valabile si in zilele de sambata si duminica.  

- In zilele cu competii sportive programul va fi modificat. 

- Biletul de intrare este valabil pentru o intrare, doar în ziua achiziționării sale. 
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