
 

 

 

TARIFE CAZARE 

 TAXA 

1.Alocaţia zilnică de hrană 
   1.1 Centrul Universitar Cluj-Napoca: 

 
 

- masa de prânz 7 

- cina 7 

- masa pt. sportivi 10 

   1.2 Centrul Universitar Nord din Baia Mare: 
- masa de prânz - studenţi 
- masa de prânz - elevi 

 
9 
7 

2. Cazare în cămin 
   2.1 Cazare în  cămin Centrul Universitar Cluj-Napoca ( lei/lună /persoană )* 
     2.1.1.  În camere nemodernizate 
- student U.T.C-N. 

 
 
 
110 

- student familist U.T.C-N- 2 persoane in camera 140 

- student U.T.C.-N - 2 persoane in camera 140 

- studenti de la alte universitati de stat 220 

- studenti de la alte universitati de stat- 2 persoane in camera 240 

     2.1.2 În camere modernizate (Caminele: IF Marasti, II Observator, IV Obs., V Obs.)  
- student U.T.C.- N - Camin IF Marasti  

 
155 

- student U.T.C.- N.- Caminele II, IV, V Observator  155 

- student familist U.T.C.-N.-  2 persoane in camera  220 

- student U.T.C.- N.-  2 persoane in camera  220 

- student de alte universitati de stat 250 

- student de la alte universitati de stat - 2 persoane in camera    280 

     2.1.3. Studenţi străini cont propriu valutar +ERASMUS 
             - camere 2 persoane 

 
500 

             - camere 4 persoane 
* Taxele de cămin pentru prima lună de cazare se majorează cu 20 de lei pentru 
studenţii, doctoranzii şi angajaţii UTCN, respectiv cu 50 de lei pentru studenţii de la 
alte universităţi 

250 
 
 
 

    2.2 Cazare în  cămin Centrul Universitar Nord din Baia Mare ** 
- în camere de două paturi (lei/loc/lună) 

 
270 

- în camere de patru paturi (lei/loc/lună) 180 



** Pentru studenţii bugetaţi, subvenţia lunară este de 100 lei pentru studenţii care 
servesc masa  
de prânz la restaurantul studenţesc şi de 80 de lei pentru ceilalţi. Pentru studenţii din 
familii de cadre didactice, subvenţia este de 140 de lei pentru studenţii care servesc 
masa de prânz la restaurantul studenţesc şi de 120 de lei pentru ceilalţi. 

 
 
 
 
 

    2.3. Cazare cadre didactice tinere, doctoranzi şi salariaţi Centrul Universitar Cluj-
Napoca ( lei/lună/pers.) 
         2.3.1. Camere nemodernizate 
- 2 persoane in camera 

 
 
 
140 

- 4 persoane in camera 110 

        2.3.2. Camere modernizate 
- 2 persoane in cameră  

 
240 

- 4 persoane in cameră 200 

    2. 4.Cazare in regim hotelier Centrul Universitar Cluj-Napoca (în camere cămin,  
ocazional ) 
        2.4.1. Camere nemodernizate ( lei/pat/luna) 
                 - studenti si angajati U.T.C-N. 

 
 
 
200 

                 - studenti alte universitati  220 

                 - alte categorii de persoane din afara U.T.C-N 250 

    2.4.2 Camere nemodernizate ( lei/pat/noapte) 
                 - studenti si angajati U.T.C-N. 

 
20 

                 - studenti alte universitati  22 

                 - alte categorii de persoane din afara U.T.C-N.              30 

       2.4.3. Camere modernizate ( lei/pat/luna) 
                 - studenti si angajati U.T.C.- N. 

 
220 

                 - studenti de la alte universitati 250 

                 - alte categorii de persoane din afara U.T.C.- N. 280 

        2.4.4. Camere modernizate (lei / pat/ noapte) 
- studenti si angajati U.T.C.- N. 

 
22 

- studenti alte universitati 25 

- alte categorii de persoane din afara U.T.C.- N. 28 

   2.5. Cazare camere oaspeti ( lei/pat/noapte) 
        2.5.1. Cazare în camere de oaspeţi Centrul Universitar Cluj-Napoca 
                - Camin IV Observator,  

 
 
50 

                - Camin III, Camin VII Observator ( 1 baie la 3 camere ) 40 

                - Camin II,III,V, VII Observator, Camin IF Marasti, Fac. Instalatii (camere cu 
baie) 

45 

                - Sincai 60 

                - Studenti straini ( pat /luna- inclusiv TVA)  
      2.5.2. Cazare în  în camere de oaspeţi Centrul Universitar Nord din Baia Mare  
                - în camere de oaspeţi (lei/loc/noapte) 

500 
 
45 



   2.6. Cazare Centrul de Nataţie Cluj-Napoca (lei/cameră/noapte - fără mic dejun) 
                -  Cameră dublă mare 
                      - regim single 

 
 
75 

                      - regim 2 persoane 125 

                -  Cameră dublă mică 
                      - regim single 

 
65 

                      - regim 2 persoane 105 

- Cameră single 65 

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

 
75 

- seminar 50 

- Amfiteatrul Domşa (str.Daicoviciu nr.15), Sala 120 şi Sala 219 (str.Memorandumului 
nr.28)   

200 

- Sala de şedinţe a Consiliului Academic (sala 211 - str. Memorandumului nr.28) 100 

- Sala de spectacol “ Club Studentesc “ 100 

- Sala de dans 50 

3.3. Inchiriere săli Centrul Universitar Nord din Baia Mare 
- Sală de curs (lei/loc/oră) 

 
2 

- Sala cantinei (pentru nunţi etc.) (Euro la cursul din data plăţii) 250 

- Sala de protocol (diverse mese) (lei/oră) 50 

    3.4. Inchirieri săli de sport , B-dul Muncii nr.103-105  Cluj-Napoca (lei /ora)  
- Studenti si angajati U.T.C-N. 

 
75 

- pentru persoane din afara U.T.C-N. 150 

    3.5. Inchiriere sală de sport Centrul Universitar Nord din Baia Mare 
- pentru studenti (lei/oră) 

 
60 

- pentru terţi (lei/oră) 100 

    3.6. Închiriere teren fotbal sintetic – Observatorului 34 Cluj-Napoca  (lei/oră) 
                 - studenţi UTCN – tarif  (interval orar vara: 08- 20, iarna: 8-17) 

 
60 

                 - studenţi UTCN – tarif  (interval orar vara: 20-22, iarna: 17-22) 80 

                 - alte categorii – tarif  (interval orar vara: 08- 20, iarna: 8-17) 80 

                 - alte categorii – tarif  (interval orar vara: 20-22, iarna: 17-22) 100 

    3.7. Închiriere teren de sport Centrul Universitar Nord din Baia Mare 
- pentru studenti (lei/oră) 

 
20 

- pentru terţi (lei/oră) 30 

 

 


