Taxe pentru anul universitar 2012/2013.
aprobate în ședința de Senat din data de 28.09.2012,
modificate în ședința de Senat din data de 30.10.2012
Art. 1. Taxe privitoare la desfăşurarea procesului de învăţământ:
lei
1. INSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE PENTRU:
- studii de licenţă (ciclul I) , zi şi ID
70
- studii masterat (ciclul II)
70
- a doua facultate
70
- continuare de studii
70
- studii doctorale (ciclul III)
70
2. ÎNMATRICULARE STUDENŢI ÎN ANUL I:
- studii de licenţă (ciclul I) , zi şi ID
20
- studii masterat (ciclul II)
60
- a doua facultate
70
- continuare de studii
70
- studii doctorale (ciclul III)
70
3. ŞCOLARIZARE (învăţământ cu taxă)
- studii de licenţă (ciclul I) , zi şi ID
1500
- studii masterat (ciclul II)
1700
- studii doctorale (ciclul III), zi şi frecvenţă
3000
(reducere 50% pentru cadrele didactice din Universitatea din Petroşani)
- a doua facultate, continuarea de studii, repetarea anului – taxele sunt identice cu cele
stabilite pentru ciclul I/ciclul II de studii
4 - REÎNMATRICULARE:
70
- MENŢINEREA CALITĂŢII DE STUDENT
60 x
(ani de repetenţie/întrerupere):
nr. anilor suplim.
- TRANSFERĂRI:
- în cadrul facultăţii
150
- în cadrul universităţii
200
- de la alte universităţi
300
- la alte universităţi
300
5. RESUSŢINEREA UNUI EXAMEN la o disciplină nepromovată pt. orice sesiune programată în
afara sesiunilor din: februarie (sem I), iunie (sem II) şi septembrie (sesiunea de toamnă) din anul
curent
30+10x nr. ani de studiu
6. REFACEREA LABORATOARELOR RESTANTE
10
7. SUSŢINEREA EXAMENELOR DE DIFERENŢĂ
20xnr.examene
8. FINALIZAREA STUDIILOR:
- susţinerea examenului de diplomă, licenţă, disertaţie (pentru studenţii cu taxă)
200
- susţinerea examenului de diplomă licenţă, absolvire
(pentru studenţii de la alte universităţi)
500
- resusţinerea examenului de diplomă, licenţă, disertație
200
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- susţinerea tezei de doctor
(50% reducere pentru cadrele didactice universitare titulare)
9. PROGRAME ANALITICE/FIȘA DISCIPLINEI:
- pt. o disciplină
- pt. mai multe discipline
10. DUPLICATE ALE DIFERITELOR DOCUMENTE:
- diplome de licenţă/disertaţie etc.
- foaie matricolă/supliment la diplomă
- carnet de student

3.000

20
20 x nr. de discipline
100
100
20

Art. 2. Departamentul pentru pregătirea personalului didactic, formare continuă şi LLPERASMUS
1. Nivelul I, cursuri de zi cu durata de trei ani, se adresează studenţilor de la învăţământul de
licenţă din cadrul Universităţii din Petroşani. Taxele aferente acestui nivel sunt:
 Taxa de înscriere la programul de studii psihopedagogice
10 lei;
 Taxa de şcolarizare:
- pentru studenţii care urmează studiile de licenţă în regim bugetat
fără taxă;
- pentru studenţii care urmează studiile de licenţă în regim cu taxa
150 lei/an.
2. Nivelul II, cursuri de zi cu durata de doi ani, poate fi urmat numai în regim cu taxă şi se
adresează absolvenţilor de studii superioare (inclusiv masteranzilor) care fac dovada
absolvirii Nivelul I (cu adeverinţă sau certificat de absolvire Nivelul I). Taxele aferente
acestui nivel sunt:
 Taxa de înscriere la programul de studii psihopedagogice
50 lei;
 Taxa de şcolarizare
350 lei/an
3. Cursuri postuniversitare Nivelul I și II, cu durata de câte un an:
 Taxa de înscriere la programul de studii psihopedagogice
 Taxa de şcolarizare

50 lei;
1000 lei/an

4. Susţinerea examenului de absolvire a Programului de studii psihopedagogice oferit de DPPD
pentru studenţii cu taxă, pentru absolvenţii de la Nivelul II - forma de învăţământ zi
50 lei
5. Vor plăti doar 50% din taxa de şcolarizare:
- angajaţi ai Universităţii din Petroşani şi copiii acestora;
- doctoranzi cu frecvenţă din cadrul Universităţii din Petroşani;
6. Retragerea studentului/cursantului de la Programul de studii psihopedagogice oferit de către
D.P.P.D., după înmatriculare, nu obligă Universitatea din Petroşani să restituie taxa de
şcolarizare (sau cuantum al acesteia) achitată până în momentul retragerii.
Art. 3. Centrul lingvistic “Eurolanguage”
1. Certificate de competenţă lingvistică:
- pentru studenţii şi personalul UP
- pentru solicitanţii din afara UP
 Echivalări diferite certificate lingvistice sau acte de studii
 Eliberări duplicate pentru certificate de competenţă lingvistică
Data: 14.11.2011
Prorector MAAF
2/6
Conf.univ.dr.ing. Marius Marcu

45 lei
120 lei
20 lei
30 lei

2. Cursuri (engleză, franceză, spaniolă, germană)
 Limbaj general: 48 ore - (2 x 2 ore/săpt. x 12 săpt) =
600 lei
 Limbaj specializat (afaceri, calculatoare, inginerie): 48 ore – (2 x 2 ore/săpt. x 12
săpt) =
600 lei
 Limba română pentru studenţii străini: 52 ore (2 x 2 ore/săpt. x 13 săpt) =
700 lei
3. Traduceri:
 Pret/pag. (2000 caractere):
o Limba română – limbă străină
45 lei/pagină (2000 caractere)
o Limba străină –limba română
40 RON/pagină (2000 caractere)
 Traduceri simultane şi/sau consecutive în cadrul conferinţelor sau activităţilor
organizate de firmele sau instituţiile solicitante:

150 lei/oră

700 lei/zi (min 6, max. 7 ore)
4. Solicitările privind reduceri şi/sau scutirea de plată a acestor taxe vor fi aprobate de
Consiliul de administrație al universității.
Art. 4. Taxe de cazare
1.
STUDENŢII LA PRIMA FACULTATE FARĂ TAXĂ, STUDII APROFUNDATE
FARĂ TAXĂ ŞI MASTER FARĂ TAXĂ
Căminul Studenţesc Nr.1 (2 pers/ 1 camera).............................130 lei / loc / lună
Căminul Studenţesc Nr.1 (3 pers/ 2 camere).............................140 lei / loc / lună
Căminul Studenţesc Nr.1 (2 pers/ 2 camere).............................170 lei / loc / lună
Căminul Studenţesc Nr.2 ..........................................................170 lei / loc / lună
Căminul Studenţesc Nr.3 ..........................................................160 lei / loc / lună
Căminul Studenţesc Nr.4 ..........................................................190 lei / loc / lună
Căminul Studenţesc Nr.5 ..........................................................190 lei / loc / lună
2.
STUDENŢII LA PRIMA FACULTATE CU TAXĂ, CONTINUARE DE STUDII
CU TAXĂ, MASTER CU TAXĂ, CADRE DIDACTICE ȘI SALARIAŢI AI
UNIVERSITAŢII DIN PETROŞANI
Căminul Studenţesc Nr.1 (2 pers/ 1 camera).............................145 lei / loc / lună
Căminul Studenţesc Nr.1 (3 pers/ 2 camere).............................155 lei / loc / lună
Căminul Studenţesc Nr.1 (2 pers/ 2 camere).............................180 lei / loc / lună
Căminul Studenţesc Nr.2 ..........................................................190 lei / loc / lună
Căminul Studenţesc Nr.3 ..........................................................180 lei / loc / lună
Căminul Studenţesc Nr.4 ..........................................................210 lei / loc / lună
Căminul Studenţesc Nr.5 ..........................................................210 lei / loc / lună
3.
STUDENŢII FARĂ TAXĂ - COPII DE CADRE DIDACTICE, STUDENŢII
ORFANI DE AMBII PĂRINŢI ŞI STUDENŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA SUNT
SCUTIŢI DE PLATA REGIEI DE CĂMIN
4.

ALTE PERSOANE
Căminul Studenţesc Nr.1 (2 pers/ 1 camera).............................155 lei / loc / lună
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Căminul Studenţesc Nr.1 (3 pers/ 2 camere).............................165 lei / loc / lună
Căminul Studenţesc Nr.1 (2 pers/ 2 camere).............................190 lei / loc / lună
Căminul Studenţesc Nr.2 ..........................................................200 lei / loc / lună
Căminul Studenţesc Nr.3 ..........................................................190 lei / loc / lună
Căminul Studenţesc Nr.4 ..........................................................215 lei / loc / lună
Căminul Studenţesc Nr.5 ..........................................................215 lei / loc / lună
5.

STUDENŢI ŞI ELEVI CAZAŢI OCAZIONAL
Căminul Studenţesc Nr.1 ..........................................................15 lei / loc / zi
Căminul Studenţesc Nr.2 ..........................................................20 lei / loc / zi
Căminul Studenţesc Nr.3 ..........................................................20 lei / loc / zi

6.

GRUPURI, FIRME
Căminul Studenţesc Nr.1 ..........................................................20 lei / loc / zi
Căminul Studenţesc Nr.2 ..........................................................20 lei / loc / zi
Căminul Studenţesc Nr.3 ..........................................................20 lei / loc / zi

7.

CAMERE DE OASPEŢI
Căminul Studenţesc Nr.2
-

Cetăţeni români .................... 50 lei / loc / zi
Studenţi ................................ 20 lei / loc / zi

-

Cetăţeni români .................... 60 lei / loc / zi

Corpul de Învaţamânt “D”

8.

CASA DE OASPETI PARANG
Cazare : Cetateni romania .............................................60 lei / camera / zi
Studenti si angajati UP ....................................30 lei / camera/ zi
Inchiriere : Sala de mese ...............................................30 lei / zi
Curte interioara .......................................... 25 lei / zi

9.

TERENUL SINTETIC DIN CADRUL BAZEI SPORTIVE :
Teren sintetic – cu nocturna ..................... 140 lei / ora
Teren sintetic – fara nocturna ....................120 lei / ora
Pista alergare ............................................. 1 leu / pers. /zi
Pista alergare ..............................................20 lei / pers. / luna
(abonament)
* Studentii si angajatii UP, pe baza de carnet de student sau legitimatie de angajat
UP sunt scutiti de plata tarifului de accest pe pista de alergare.
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10.

Pentru spaţiile închiriate pe perioadă îndelungată pe bază de contract:
11lei/mp/lună (acest tarif nu include cheltuielile cu utilităţile).

11.

Pentru spaţiile închiriate temporar: 1,3 lei / mp / zi.
Astfel tarifele de închiriere pentru spaţiile închiriate temporar vor fi:

- Aulă (fără balcon) – 1,3 x 296 m2 = 385 lei / zi
- Aulă (cu balcon) – 1,3 x 314 m2 = 409 lei / zi
- Sala de conferinţe (Bibliotecă) – 1,3 x 182 m2 = 237 lei / zi
- Sală periodice (Bibliotecă) – 1,3 x 142 m2 = 185 lei / zi
- Sală de lectură (Bibliotecă) – 1,3 x 428 m2 = 556 lei / zi
- Hol public (Bibliotecă) – 1,3 x 183 m2 = 238 lei / zi
- Hol public(Corp C) – 1,3 x 193 m2 = 251 lei / zi
- Amfiteatru (Corp A) – 1,3 x 94 m2 = 122 lei / zi
- Amfiteatru (Corp C) – 1,3 x 165 m2 = 215 lei / zi
- Seminar (Corp A) – 1,3 x 36 m2 = 47 lei / zi
- Seminar (Corp C) – 1,3 x 52 m2 = 68 lei / zi
- Sală Conferinţă (Cămin Stud. Nr. 1) – 1,3 x 59 m2 = 77 lei / zi
- Sală de videoconferinţă – 495,00 lei / zi
- Pentru alte spaţii, altele decât spaţiile de servire a mesei (Sala mare – Casa Universitară,
sala mică şi sala mare – Restaurantul Studenţesc) şi decât spaţiile de cazare ale căminelor
studenţeşti, chiria se va calcula în funcţie de suprafaţa spaţiului închiriat prin aplicarea tarifului de
1,3 lei / mp /zi.

Art.5. Taxele in vigoare nu se aplica retroactiv
Art. 6. Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere candidaţii:
- orfani de ambii părinţi;
- proveniţi de la Casele de copii;
- copii ai eroilor - martiri ai Revoluţiei din 1989;
- răniţi pentru victoria Revoluţiei din 1989;
- ai căror părinţi, susţinători legali, soţi sau ei înşişi, realizează pe membru de familie un
venit lunar cumulat sub valoarea de 250 lei;
- cadrele didactice titulare din Universitatea din Petroşani;
- copii ai căror părinţi (părinte) au fost angajaţi ai Universităţii din Petroşani, în prezent
fiind pensionari sau decedaţi;
- doctoranzi cu frecvenţă din cadrul Universităţii din Petroşani.
Art. 7. Alte precizări privind taxele:
- Taxele privind anul universitar au fost stabilite conform Legii 1/2011 şi Cartei Universităţii din
Petroşani. Hotărârile anterioare sunt abrogate.
- Studenţii anului I admişi pe locuri cu taxă la ciclul I, masterat, sau doctorat vor achita la înscriere
suma de 400 lei;

Data: 14.11.2011
5/6

Prorector MAAF
Conf.univ.dr.ing. Marius Marcu

- Secretariatele: facultăţilor şi departamentului ID vor întocmi şi afişa listele cu studenţii care trebuie
să-şi achite taxele şi răspund de realizarea la termen a încasărilor. Aceleaşi liste se vor transmite
electronic şi Serviciului Financiar-Contabil;
- Taxele se achită la casieria Universităţii, iar documentele justificative se păstrează la student, la
Serviciului Financiar-Contabil şi se vor înregistra electronic în sistemul informatic de evidenţă a
taxelor al facultăţilor;
- Taxele de şcolarizare prevăzute la art. 1 pct. 3 pentru învăţământul cu taxă se achită în 2 tranşe de
50% din cuantum, până la 30 octombrie şi respectiv 31 martie.
Taxele de şcolarizare prevăzute la art.3 pct. 1, 2 şi 3 se achită în 2 tranşe de 50% din cuantum,
până la 31 decembrie şi respectiv 30 aprilie.
În cazul neachitării la datele prevăzute mai sus se vor aplica majorări de 0.1% pentru fiecare
zi de întârziere;
- Studenţii care nu au achitat taxa conform programului vor fi propuşi de către Consiliile facultăţilor
pentru exmatriculare;
- Se interzice încasarea taxelor de către secretariate sau cadre didactice.
- Secretariatele vor marca în cataloagele de examene studenţii care nu au dreptul de susţinere a
examenelor din cauza neachitării taxelor (indiferent de tipul acestora).
- La stabilirea studenţilor scutiţi de taxe se va ţine cont de dispoziţia legală referitoare la dreptul
fiecărui cetăţean român de a beneficia de locaţie bugetară pentru ciclul I (3/4 ani), II (1 ÷ 2 ani) şi III
(3 ani).
- Verificarea modului de încasare a taxelor se va face de către persoana de audit intern abilitată
pentru control.
PRORECTOR Management Academic, Administrativ si Financiar,
Conf.univ.dr.ing. Marius MARCU
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