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Anexa 4 la HS nr. 11/15.02.2021 
  

Taxele (tarifele) administrative, tarifele de cazare și închiriere spații pentru anul universitar 2021-2022  
 

1. Cămine studențești 

Nr. 
crt. Categorii 

Tarife de Cazare – Cămine (lei/loc/lună) 

C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 14 C 16 C 17 C A1 C A2 C A3 C A4 C Ec. I C 
Ec.II 

SPORT 
XXI 

Teologic 
1 

1. 
- Studenţi români,  
- Studenţi din ţările UE 

sau SEE, CE 
100  100  100  100  100  100  120  100  140  170  170  170  170  170  170  170  170 

2. 
- Studenţi români, copii 

de personal didactic 
aflat în activitate 

0 0 0 0 0 0 60 0 70 85 85 85 85 85 85 85 85 

3. 

- Studenţi români orfani 
de ambii părinţi 

- Studenţi proveniţi din 
casele de copii ori 
plasament familial 

- Studenţi bursieri 
CEEPUS 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 
 

4. 

- Studenţi străini bursieri 
ai statului român 

- Studenţi străini cu 
acorduri 
interguvernamentale, 
interuniversitare etc 

0 0 0 0 0 0 60 0 70 85 85 85 85 85 85 85 85 

5. 

- Studenţi străini cu 
acorduri 
interguvernamentale, 
interuniversitare etc., 
cărora universitatea este 
obligată să le asigure 
cazarea în aceleaşi 
condiţii ca şi pentru 
studenţii români 

100 100 100 100 100 100 120 100 140 170 170 170 170 170 170 170 170 

6. 

- Studenţi străini de 
origine etnică română 

- Studenți străini cu 
origini în România 

- Studenţi cetăţeni 
români cu domiciliul în 
străinătate 

100 100 100 100 100 100 120 100 140 170 170 170 170 170 170 170 170 

7. 

- Studenţi străini în baza 
acordurilor 
interuniversitare, 
interdepartamentale, 
programe mobilităţi 
(Erasmus, Atlantis, 
Tempus, DAAD, 
Fullbright etc.) 

100 100 100 100 100 100 120 100 140 170 170 170 170 170 170 170 170 



 
 

 
• Reprezentanții studenților (prefect, subprefecți, senatori, cancelari) beneficiază de o reducere de 75% a tarifului de cazare, pe 

întreaga perioadă de cazare, conform Regulamentului de Cazare. 
• Studenţii de la pct. 2 şi 4 nu plătesc regie în căminele stud. 1-6 şi C 16, iar cei de la pct. 3 nu plătesc regie de cămin. 

2. Complex Parc Sportiv „ Iuliu Haţieganu”  

8. 

- Studenţi străini 
necomunitari  

- Studenţi străini pe cont 
propriu valutar 

- Alte forme de pregătire 
universitară (drd, post 
drd) 

- Alte categorii de 
persoane (angajați 
UBB, colaboratori 
UBB, etc.) 

130 130 130 130 130 130 170 130 190 220 220 220 220 220 220 220 220 

Nr 
crt Categorii 

 
Casa de Oaspeţi – Corp II 
camere 117, 119, 120; 3-5 

locuri/cameră 
( lei/loc/lună) 

Juventus 
2 locuri/cameră 

(lei/loc/lună) 

Universitas 
Student House 
2 locuri/cameră 
(etajele III-VII) 

(lei/loc/lună) 

1. - Studenţi români, 
- Studenţi din ţările UE sau SEE, CE 200 250 - 

2. - Studenţi români, copii de personal didactic aflat în activitate 100 125 - 

3. - Studenţi străini bursieri ai statului român 
- Studenţi străini cu acorduri interguvernamentale, interuniversitare etc. 200 250 - 

4. 
- Studenți străini bugetați fără bursă 
- Studenţi străini cu acorduri interguvernamentale, interuniversitare etc., cărora universitatea este 

obligată să le asigure cazarea în aceleaşi condiţii ca şi pentru studenţii români 
200 250 - 

5. 
- Studenţi străini de origine etnică română 
- Studenți străini cu origini în România 
- Studenţi cetăţeni români cu domiciliul în străinătate 

200 300 - 



 
 

 
Notă: Reprezentanţii studenţilor (prefect, subprefecţi, senatori, cancelari) beneficiază de o reducere de 75% a tarifului de cazare, pe 
întreaga perioadă de cazare, conform Regulamentului de Cazare. 
  

6. - Studenţi străini în baza acordurilor interuniversitare, interdepartamentale, programe mobilităţi 
(Erasmus, Atlantis, Tempus, DAAD, Fullbright etc.) 200 250 - 

7. -    Studenți/Alte forme de pregătire universitară/Alte categorii de persoane cazate în regim hotelier 300 350 450 



 
 

3.a. Căminele studenţeşti de la Extensiile Universitare 

Nr. 
crt. Categorii 

Tarife de Cazare – Extensia Universitară Bistriţa  
(lei/ loc/lună) 

Tarife de Cazare – Extensia Universitară Sighetu 
Marmaţiei (lei/ loc/lună) 

camere cu 2 locuri camere cu 3 locuri camere cu 4 
locuri 

camere cu 8 
locuri 

camere cu 10-12 
locuri 

1. - Studenţi români 120 100 100 90 80 

2. - Studenţi români, copii de 
personal didactic aflat în 
activitate 

60 50 50 0 0 

3. 

- Studenţi români orfani de 
ambii părinţi 

- Studenţi proveniţi din 
casele de copii ori 
plasament familial 

0 0 0 0 0 

4. - Alte forme de pregătire 
universitară 

- Alte categorii de persoane 

170 150 150 130 110 

 
• Reprezentanţii studenţilor (prefecţ, subprefecţi, senatori, cancelari) beneficiază de o reducere de 75% a tarifului de cazare, pe 

întreaga perioadă de cazare, conform Regulamentului de Cazare. 
• Studenţii de la pct. 2, Extensia Universitară Sighetu Marmaţiei (cam. cu 8-12 locuri), şi de la pct. 3 nu plătesc regie de cămin 

 
  



 
 

3.b. Centrul Universitar al UBB din Resita  

Nr. Crt. Categorii 
 

Tarife de Cazare  - Cămine (lei/loc/lună) 
 

1. - Studenţi români  
- Studenţi din ţările UE sau SEE, CE 170 

2. - Studenţi români, copii de personal didactic aflat în activitate 85 

3. 
- Studenţi români, orfani de ambii părinţi 
- Studenţi UBB, proveniţi din casele de copii ori plasament familial 
- Studenţi bursieri CEEPUS 

0 

4. 
- Studenţi/doctoranzi străini bursieri ai statului român 
- Studenţi străini cu acorduri interguvernamentale, interuniversitare, etc. 85 

5. 
- Studenţi străini cu acorduri interguvernamentale, interuniversitare etc., 

cărora universitatea este obligată să le asigure cazarea în aceleaşi condiţii ca şi 
pentru studenţii români 

170 

6. 
- Studenţi străini de origine etnică română 
- Studenți străini cu origini în România 
- Studenţi cetăţeni români cu domiciliul în străinătate 

170 

7. 
- Studenţi străini în baza acordurilor interuniversitare, interdepartamentale, 

programe mobilităţi (Erasmus, Atlantis, Tempus, DAAD, Fullbright, etc) 170 

8. 

- Studenţi străini necomunitari  
- Studenţi străini pe cont propriu valutar 
- Alte forme de pregătire universitară (drd, post drd) 
- Alte categorii de persoane (angajați UBB, colaboratori UBB, etc.) 

220 

• Reprezentanţii studenţilor (prefect, subprefecţi, senatori, cancelari) beneficiază de o reducere de 75% a tarifului de cazare, pe întreaga 
perioadă de cazare, conform Regulamentului de Cazare. 

• Studenţii de la pct. 3 nu plătesc regie de cămin. 
 



 

     
  

  
  

 
 
 
 

 
 

 
 
4. Tarife de cazare în căminele studenţeşti pe perioada vacanţei de vară pentru acțiuni ale 
organizațiilor studențești – studenți UBB: 

 
- tarif/lună – 

Nr. 
crt. Locaţia Tarif 

lei /pat 
1. Cămin 1-6 şi 16 170,00 lei 
2. Cămin 14 210,00 lei 
3. Cămin 17 250,00 lei 
4. Cămin A1, A2, A3, A4 300,00 lei 
5. Cămin Economica I 300,00 lei 
6. Cămin Economica  II 300,00 lei 
7. Cămin Sport XXI 300,00 lei 
8. Cămin Teologic 1 300,00 lei 
9. Cămin „Juventus” 350,00 lei 
10. Extensia Universitară Bistriţa 170,00 lei 
11. Extensia Universitară Sighetu Marmaţiei 170,00 lei 
12.  Centrul Universitar al UBB din Reșița 300,00 lei 

 
 
5. Tarife cazare în regim hotelier, aplicate pe perioada vacanțelor sau ocazional (cursuri de 
vară, conferințe, acțiuni ale organizațiilor studențești etc.) în căminele studențești – studenți 
UBB:  

 
- tarif/zi -  

Nr. 
crt. Locaţia Tarif 

lei /pat 
1. Cămin 1-6 şi 16 20,00 lei 
2. Cămin 14 25,00 lei 
3. Cămin 17 30,00 lei 
4. Cămin A1, A2, A3, A4 40,00 lei 
5. Cămin Economica I 25,00 lei 
6. Camin Economica  II 25,00 lei 
7. Cămin Sport XXI 25,00 lei 
8. Cămin Teologic 1 25,00 lei 
9. Extensia Universitară Bistriţa 25,00 lei 

10. 

Extensia Universitară Sighetu Marmaţiei 
- cameră cu 4 locuri 
- cameră cu 8-12 locuri 
- cameră cu 2 locuri 

 
20,00 lei 
15,00 lei 
30,00 lei 

11.  Centrul Universitar al UBB din Reșița 40,00 lei 
 
 
 



 
 
6. Tarife de cazare în căminele studenţeşti în perioada vacanţei de vară – studenți 
înmatriculați la alte universități / alte categorii de persoane: 

 
-  tarif/lună - 

Nr. 
crt. Locaţia Tarif 

lei /pat 
1. Cămin 1-6 şi 16 190,00 lei 
2. Cămin 14 230,00 lei 
3. Cămin 17 270,00 lei 
4. Cămin A1, A2, A3, A4 320,00 lei 
5. Cămin Economica I 320,00 lei 
6. Cămin Economica  II 320,00 lei 
7. Cămin Sport XXI 320,00 lei 
8. Cămin Teologic 1 320,00 lei 
9. Cămin „Juventus” 350,00 lei 
10. Extensia Universitară Bistriţa 190,00 lei 
11. Extensia Universitară Sighetu Marmaţiei 190,00 lei 
12.  Centrul Universitar al UBB din Reșița 320,00 lei 

 
7. Tarife cazare în regim hotelier, aplicate în perioada vacanțelor sau ocazional (cursuri de 
vară, conferinţe, admitere etc.) în căminele studenţeşti – studenţi înmatriculaţi la alte 
universităţi / alte categorii de persoane: 

 
- tarif/zi – 

Nr. 
Crt. Locaţia Tarif 

lei /pat 
1. Cămin 1-6 şi 16 25,00 lei 
2. Cămin 14 30,00 lei 
3. Cămin 17 35,00 lei 
4. Cămin A1, A2, A3, A4 45,00 lei 
5. Cămin Economica I 30,00 lei 
6. Camin Economica  II 30,00 lei 
7.  Cămin Sport XXI 30,00 lei 
8. Cămin Teologic 1 30,00 lei 
9. Extensia Universitară Bistriţa 30,00 lei 

10. 

Extensia Universitară Sighetu Marmaţiei 
- cameră cu 4 locuri 
- cameră cu 8-12 locuri 
- cameră cu 2 locuri 

 
25,00 lei 
20,00 lei 
35,00 lei 

11.  Centrul Universitar al UBB din Reșița  45,00 lei 
 

8. Complex Cazare Parc Sportiv „Iuliu Hațieganu” (Universitas Student House, Juventus, 
Casa de Oaspeți): 
1.Cadre didactice şi studenţi străini veniţi în afara schimburilor internaţionale, 
alte categorii de persoane din străinătate, cursuri de vară 

Nr. crt. Locaţia Tarif 

1. 
2. 

Universitas Student House 
Casa de Oaspeţi 

125 euro/pers./lună 
250 euro/cam./lună 



 
 

3. Juventus    10,00 euro/pers./zi 
20,00 euro/cam./zi 

 

9. Tarife de cazare – în regim hotelier 

a) 
Nr. 
crt. Locaţia Corp Tip cameră Tarif cazare 

1. Casa de Oaspeţi 

Corp I 
Camere single (101-112) 120,00 lei/pers./zi 
Camere single (115,118) 130,00 lei/pers./zi 

Corp II 

Camerele 117,119,120 
117 – 3 paturi 
119 - 4 paturi 
120 - 5 paturi 

 
55,00 lei/pat/zi 
45,00 lei/pat/zi 
45,00 lei/pat/zi 

2. Juventus - Camere cu 2 paturi 75,00 lei/pat/zi 

3. Universitas  
Student House - 

Camere cu 2 paturi 
etajele III-VII 95,00 lei/pat/zi 

Camere single 
etaj I, etaj II şi etaj VIII  130,00 lei/pers./zi 

Camere cu 2 paturi 
etaj VIII  110,00 lei/pat/zi  

 
• Tarifele stabilite în euro se vor încasa în lei la cursul de referință B.N.R. 
• Tarifele nu includ mic dejun și T.V.A. 
• Persoanele cazate în interesul desfăşurării procesului de învăţământ şi cercetare nu 

plătesc T.V.A. 
• Cadrele didactice și studenții străini veniți în afara schimburilor internaționale, alte 

categorii de persoane din străinătate, cursuri de vară. 
• Micul dejun este 17 lei/persoană, pentru persoanele cazate în Hotelului Universitas și 

Căminului Sport XXI. 
• Persoanele cazate în regim hotelier beneficiază de parcare şi internet gratuit. 
• Persoanele cazate pot beneficia de aceleaşi facilităţi la utilizarea bazelor sportive (săli 

şi terenuri de sport, complex nataţie), ca şi angajaţii şi studenţii UBB (50%reducere). 

b) Tarife pentru grupuri ocazionale 

Nr.
crt. Categorie Observații 

1. Grup de peste 10 persoane până la 20 
persoane (la tarif de 95 lei/persoană) 

Reducere de 
10% 

2. Grup de peste 20 persoane (la tarif de 95 
lei/persoană) 

Reducere de 
15% 

 
• Tarifele nu includ T.V.A. 



 
 
10. Tarife cazare 

a) Complex Cazare Arcalia 

Nr. 
crt. Locaţie Tip cameră Nr loc/ 

cam. 
Tarif 

lei/pat/zi 

1. Dormitoare 

cu baie proprie 4 55,00 

fără baie proprie 

10 45,00 
8 45,00 
6 45,00 
4 45,00 

2. Castel 
cu baie proprie 2 55,00 

fără baie proprie 1 60,00 
 

• Tarifele nu includ T.V.A. 
• Studenţii şi angajaţii U.B.B. beneficiază de o reducere de 50% a tarifelor de cazare. 
• Rudele de gradul I şi afinii acestora (soţ, soţie, mama, tata, fiu, fiică) ai angajaţilor  

UBB beneficiază de o reducere de 50% la tarifele de cazare din cadrul Complexului  
de Cazare Arcalia. 

• Tarifele nu includ mic dejun, alte mese sau alte servicii. 

b) Complex Cazare Beliş 

Nr. 
crt. Tip cameră Nr loc/ 

cam. 
Tarif 

 
1. Cameră cu 2 locuri (10 camere) 2 200,00 lei/cameră/zi 
2. Cameră cu 6 locuri (6 camere) 6 60,00 lei/pat/zi 

 
• Tarifele nu includ T.V.A. 
• Studenţii şi angajaţii U.B.B. beneficiază de o reducere de 50% a tarifelor de cazare. 
• Rudele de gradul I şi afinii acestora (soţ, soţie, mama, tata, fiu, fiică) ai angajaţilor  

UBB beneficiază de o reducere de 50% la tarifele de cazare din cadrul Complexului  
de Cazare Arcalia. 

• Tarifele nu includ mic dejun, alte mese sau alte servicii. 

c) Baza de Practică Baru Mare 

Nr. 
crt. Locaţie Tip cameră Nr loc/ 

cam. 
Tarif 

lei/pat/zi 

1. Dormitoare 
cu baie proprie 

1 55,00 
2 55,00 

fără baie proprie 
6 40,00 
8 40,00 

 
• Tarifele nu includ T.V.A. 
• Studenţii şi angajaţii U.B.B. beneficiază de o reducere de 50% a tarifelor de cazare. 
• Rudele de gradul I şi afinii acestora (soţ, soţie, mama, tata, fiu, fiică) ai angajaţilor  



 
 

UBB beneficiază de o reducere de 50% la tarifele de cazare din cadrul Complexului  
de Cazare Baru Mare 

• Tarifele nu includ mic dejun, alte mese sau alte servicii. 
 

d) Baza Didactică, Arheologică și de Cercetări Interdisciplinare ”Hadrian Daicoviciu”, 

Grădiștea de Munte 

Nr. 
crt. Locaţie Tip cameră Nr. 

camere 

Nr loc/ 
cameră 

 

Tarif 
lei/pat/zi 

1. Dormitoare 

Cu baie pe hol 1 2 45,00 
Cu baie pe hol 2 3 45,00 

Fără baie proprie 
1 1 30,00 
1 6 30,00 
3 8 30,00 

 
• Tarifele nu includ T.V.A. 
• Studenţii şi angajaţii U.B.B. beneficiază de o reducere de 50% a tarifelor de cazare. 
• Rudele de gradul I şi afinii acestora (soţ, soţie, mama, tata, fiu, fiică) ai angajaţilor  

UBB beneficiază de o reducere de 50% la tarifele de cazare din cadrul Bazei 
Didactice, Arheologice și de Cercetări Interdisciplinare ”Hadrian Daicoviciu”,  
Grădiștea de Munte.  

• Tarifele nu includ mic dejun, alte mese sau alte servicii. 
 

e) Statiunea Știintifică UBB Danubius – Coronini 

- Cazare 

Nr. 

Crt. 
Locaţie Tip cameră 

Nr loc/ 

cam. 

Tarif 

lei/pers/zi 

1. Cameră 
cu baie proprie 

3 30.00 

2 40.00 

2. Apartament Max. 3 60.00 

 
• Tarifele nu includ T.V.A. 
• Studenţii şi angajaţii U.B.B. beneficiază de o reducere de 50% a tarifelor de cazare. 
• Rudele de gradul I şi afinii acestora (soţ, soţie, mama, tata, fiu, fiică) a angajaţilor 

U.B.B., beneficiază de o reducere de 50% la tarifele de cazare din cadrul Stațiunii 
Științifice UBB – Danubius – Coronini. 

• Tarifele nu includ mic dejun, alte mese sau alte servicii. 
 
 
 
 



 
 

- Masă 

Nr. 
Crt. Tip masă Tarif 

lei//persoană 

1. Mic dejun (bufet suedez) 12.00 

2. Prânz 35.00 

3. Cină 25.00 

 
• Tarifele nu includ T.V.A. 
 

f) Grădina Botanică – cazare camere oaspeţi* 
 

- 40 lei/persoană/zi/pat (regim dublu) 
- 60  lei/zi/regim single. 

*Se va asigura cazarea doar pentru colaboratorii UBB (cadre didactice, cercetători, alți invitați 
din țară și străinătate) 

 

11. Alte tarife 

1. Taxă spălare/uscare haine: 7 lei/ciclu de spălare/uscare pentru studenți/angajați UBB. 
2. Taxă spălare/uscare haine: 10 lei/ciclu de spălare/uscare pentru studenții înmatriculați 

la alte universități cazați în căminele UBB. 
3. Parcare auto – cămine studențești: 25 lei/loc parcare/lună pentru studenții UBB. 
4. Parcare auto – cămine studențești: 40 lei/loc parcare/lună pentru angajați UBB, 

colaboratori UBB, studenții înmatriculați la alte universități cazați în căminele UBB. 
5. Taxă eliberare card acces parcare: 10 lei/card 

 

12. Tarife şi taxe pentru închirieri de spaţii în clădirile UBB 

Nr. 
crt. Spaţiul Tarif 

a) Colegiul Academic  
1. Auditorium Maximum  1.250,00 lei/oră 

2. Clubul Colegiului Academic 100,00 lei/zi 
450,00 lei/săptămână 

3. Foyerul Colegiului Academic 175,00 lei/oră 
4. Foyerul Colegiului Academic 500,00 lei/zi 
5. Foyerul Colegiului Academic pentru expoziţii 175,00 lei/zi 

b) Restaurante şi cafeterii studenţeşti   

6. Cantina Haşdeu – Sala C4 125,00 lei/oră 
650,00 lei/ acţiune 

c) Complex Arcalia  

7. Sala de conferinţe 175,00 lei/oră 
800,00 lei/acţiune 

8. Sala de mese pentru nunţi  800,00 lei/acţiune 
9. Sală de mese pentru mese festive 400,00 lei/acţiune 
10. Sală de mese pentru alte actiuni 80,00 lei/oră 



 
 
Nr. 
crt. Spaţiul Tarif 

11. Foişor  40,00 lei/oră 
125,00 lei/acţiune 

12. Sală subsol 70,00 lei/oră 
175,00 lei/ acţiune 

d) Baza Practică Baru  

13. Sala de conferinţe 175,00 lei/oră 
800,00 lei/acţiune 

14. Săli de curs şi seminar < 50 locuri 70,00 lei/oră 
e) Amfiteatre, conferinţe, săli de curs şi seminar  
15. Aula Magna 750,00 lei/oră 

16. Aula „Victor Jinga” a Facultății de Ştiinţe Economice şi Gestiunea 
Afacerilor (inclusiv sistem de traducere simultană) 1.100,00 lei/oră  

17. Aula Extensiei Bistriţa 300,00 lei/oră 
18. Aula Ferdinand I (Facultatea de Istorie și Filosofie) 150,00 lei/ora 
19. Sala „Jean Monnet” 500,00 lei/oră 
20. Sala Polivalentă (Facultatea de Educaţie-Fizică şi Sport) 350,00 lei/oră 
21. Amfiteatre cu > 300 de locuri (scaune din lemn) 350,00 lei/oră 
22. Amfiteatre cu > 300 de locuri (scaune tapiţate) 375,00 lei/oră 
23. Amfiteatre cu 201-300 de locuri 275,00 ei/oră 
24. Amfiteatre/săli de curs 101-200 locuri 200,00 lei/oră 
25. Sala de Conferinţe „Universitas” (100 locuri) 175,00 lei/oră 
36. Sala de curs „Schumann” (3 săli cu 20 locuri*) 90,00 lei/oră/sală 

27. Sala de Reuniuni „Universitas” (dotată cu echipamente audio-
video – 25 locuri) 

160,00 lei/oră  
 

28. Săli de curs şi seminar 51-100 locuri 175,00 lei/oră 
29. Săli de curs şi seminar < 50 locuri 100,00 lei/oră 

30. Sala de sport a Facultății de Științe Economice și Gestiunea 
Afacerilor 250,00 lei/oră  

31. Curtea „Echinox” 100,00 lei/oră 
500,00 lei/zi 

32. Instalație de sonorizare (Aula Magna, Auditorium Maximum, 
instalație mobilă) 250,00 lei/oră  

33. Instalație cu sistem de video-proiecție (Auditorium Maximum) 200,00 lei/oră 
34. Instalație de sonorizare (Aula Ferdinand I) 175,00 lei/oră 
35. Instalație de traducere la cască  150,00 lei/oră 
36. Instalație de traducere la cască (instalație fixă în Aula Ferdinand I) 75,00 lei/oră 

f) Centrul Universitar al UBB Reșița 
37. Amfiteatru 200,00 lei/ora 
38. Sala de curs  100,00 lei/oră 
39. Sala de seminar 50,00 lei/oră 
40. Sala Multimedia 150,00 lei/oră 
41. Sala de protocol 100,00 lei/oră 
42. Sala de mese Campus Caffe 120,00 lei/oră 
43. Sala cu rețea de calculatoare 200,00 lei/oră 
44. Hol intrare principală 100,00 lei/oră 
 
• Închirierea spațiilor se face cu acordul decanilor (când se impune), *fără a afecta 

programul activităților didactice 
• Tarifele nu includ T.V.A. 



 
 
13. Taxe administrative diverse 

a) Complex Arcalia   

Diverse taxe administrative 
- taxă foto profesional (nuntă, album de absolvire etc.) = 50,00 lei/acţiune  

- taxă oficiere căsătorie civilă (acţiunea se va desfăşura în aer liber) = 50,00 lei/acţiune  
• Tarifele nu includ T.V.A. 
 

b) Sighetu Marmaţiei  
Tarife sala de sport pentru următoarele jocuri în afara programului în care se desfăşoară 
activitatea didactică: 
- tenis cu piciorul 70,00 lei/ora  

                                210,00 lei/lună – abonament  

 
- tenis de masă 15,00 lei/oră/masă  

       80,00 lei/lună/masă – abonament  

 
- volei + baschet 70,00 lei/oră  

       210,00 lei/lună – abonament  

• Tarifele nu includ T.V.A. 
 

c) Baru Mare 

Tarif închiriere teren de sport cu suprafață sintetică multifuncțional (tenis de câmp, volei, 
baschet) L=22,5 m, l=12,5 m: 100,00 lei/oră 
• Tarifele nu includ T.V.A. 
• Studenţii şi angajaţii UBB beneficiază de o reducere de 50% 

 

14. Tarife acces intrare 

a) 
Nr. 
crt. Locaţia Tarif 

lei/pers 
1. Grădina Botanică 11,00 
2. Staţiunea Arcalia 2,50 
3. Observatorul Astronomic 10,00  

 
• Accesul este gratuit pentru studenţii şi angajaţii UBB, pe baza carnetului de student 

şi a legitimaţiei de serviciu, pentru copii sub 5 ani și pentru persoanele cu dizabilități. 
• Elevii şi studenţii din afara Universităţii Babeş-Bolyai beneficiază de tarife reduse cu 

50%. 
 
 



 
 
b) Muzee UBB 
Nr. 
crt. Locaţia Tarif standard Categorie 

1. Muzeul de Istorie al Universităţii   
6,00 lei   
3,00 lei 

12,00 lei  

Adulți  
Elevi, studenți, pensionari 
Familii 2-5 membrii 

2. Muzeul de Mineralogie 
6,00 lei   
3,00 lei 

12,00 lei  

Adulți  
Elevi, studenți, pensionari 
Familii 2-5 membrii 

3. Muzeul de Paleontologie-Stratigrafie 
6,00 lei   
3,00 lei 

12,00 lei  

Adulți  
Elevi, studenți, pensionari 
Familii 2-5 membrii 

4. Muzeul Zoologic      
8,00 lei   
4,00 lei 

12,00 lei  

Adulți  
Elevi, studenți, pensionari 
Familii 2-5 membrii 

5. Vivariu         
6,00 lei   
3,00 lei 

12,00 lei  

Adulți  
Elevi, studenți, pensionari 
Familii 2-5 membrii 

6. Muzeul Alexandru Duma  
4,00 lei   
2,00 lei 
8,00 lei  

Adulți  
Elevi, studenți, pensionari 
Familii 2-5 membrii 

7. Muzeul Memorial „David Prodan” 
4,00 lei   
2,00 lei 
8,00 lei  

Adulți  
Elevi, studenți, pensionari 
Familii 2-5 membrii 

• Taxă în valoare de 200 lei pentru realizare fotografii și filmat profesional în toate 
muzeele Universității Babeș-Bolyai (Muzeul de Istorie al Universității, Muzeul de 
Mineralogie, Muzeul de Paleontologie-Stratigrafie, Vivarium, Muzeul Zoologic, Muzeul 
Botanic, Muzeul Memorial „David Prodan”, Muzeul Holocaustului din Nordul 
Transilvaniei și Muzeul Alexandru Duma). 

• Taxă în valoare de 100 lei pentru realizare fotografii și filmat profesional într-unul din 
muzeele Universității Babeș-Bolyai (Muzeul de Istorie al Universității, Muzeul de 
Mineralogie, Muzeul de Paleontologie-Stratigrafie, Vivarium, Muzeul Zoologic, Muzeul 
Botanic, Muzeul Memorial „David Prodan”, Muzeul Holocaustului din Nordul 
Transilvaniei sau Muzeul Alexandru Duma). 

• Accesul este gratuit pentru studenţii şi angajaţii UBB, pe baza carnetului de student şi a 
legitimaţiei de serviciu. 

• Alte categorii de gratuități se vor acorda conform Reglementărilor interne ale Direcției 
Patrimoniu Cultural Universitar – Serviciul Muzee. 

15. Tarife pentru servicii copiere 

DENUMIRE FORMAT  TARIF 

XEROX 

A4 alb-negru faţă    0,20 lei 
A4 alb-negru faţă-verso   0,40 lei 

A3 alb-negru faţă      0,40 lei 
faţă-verso    0,80 lei 

Studenţii vor beneficia de aceste servicii la tarife reduse cu 50%, respectiv: 

XEROX 

A4 alb-negru faţă     0,20 0,10 lei 
A4 alb-negru faţă-verso  0,40 0,20 lei 

A3 alb-negru faţă   0,40 0,20 lei 
faţă-verso   0,80 0,40 lei 



 
 
16. Tarife spaţii de afişaj 

Nr. 
crt. Mărime afiş Tarif 

1. A4 
20,00 lei/zi/buc. 

85,00 lei/săpt./buc. 
210,00 lei/lună/buc. 

2. A3 
40,00 lei/zi/buc. 

175,00 lei/săpt./buc. 
450,00 lei/lună/buc. 

3. > A3 
45,00 lei/zi/buc. 

210,00 lei/săpt./buc. 
550,00 lei/lună/buc. 

4. Promovare firmă prin distribuţie de fluturaşi 
sau amplasare stand 

30,00 lei/zi/locaţie 
150,00 lei/săpt./locaţie 
400,00 lei/lună/locaţie 

• Tarifele nu includ T.V.A. 
 
 
17. Tarife aplicate pentru servicii de transport de către Serviciul Parc Auto din cadrul UBB, 
pentru inchirierea de autovehicule in vederea transportului de persoane si de marfa. 

 
Nr.crt. Tip autovehicul Tarif 

1 Autovehicul cu capacitate până la 10+1 locuri 2.00 lei/km 

2 Autovehicul cu capacitate de la 11 la 18+1 locuri 2.50 lei/km 

3 Autovehicul cu capacitate peste la 19 locuri 3.00 lei/km 

4 Autovehicul transport marfă 2.20 lei/km 

18. Tarife pentru închirierea unor spaţii temporar disponibile 
a) 
Nr. 
crt. Denumirea Preţ pornire licitaţie  

1. Spaţiu pentru vânzare carte 75,00 lei/mp/lună 
2. Spaţiu pentru amplasare copiator 120,00 lei/mp/lună 

3. 
Spaţiu pentru amplasare automat: cafea și alte 
băuturi similare, snacks-uri şi alte produse de 
patiserie 

700,00 lei/mp/lună 

4. Spaţiu pentru amplasare automat: băuturi 
răcoritoare, snacks-uri şi alte produse de patiserie 300,00 lei/mp/lună 

5. Spațiu pentru amplasare chioșc cu activități de 
comercializare 300,00 lei/mp/lună 

6. Spaţiu pentru amplasare panou publicitar indoor  150,00 lei/panou publicitar/lună 
7. Spaţiu pentru amplasare panou publicitar outdoor 750,00 lei/panou publicitar/lună 

8. Spaţiu pentru amplasare terminal – automat de  
colectare a plăţilor cash pentru diverse sevicii  175,00 lei/mp/lună 

 
 



 
 
b) 
Nr. 
crt. Denumirea Tarif  

1. Chirie spaţiu pentru sediu de asociaţie, fundaţie, editură 
etc., înfiinţată în cadrul U.B.B.  5,00 lei/mp/lună 

2. Chirie* spaţiu pentru amplasare bancomat 65,00 euro/lună/bancomat 
 

• Tarifele nu includ T.V.A. 
• * Tarifele exprimate în valută vor fi achitate în lei la cursul B.N.R. de la data 

facturării. 

19. Taxe baze sportive din Parcul Sportiv “Hațieganu” 

Nr. 
crt Taxe şi tarife Valoare 

1. 

Taxe de acces și parcare  
- taxa de susținere a cheltuielilor de întreținere  2,00 lei/zi 
- bilet parcare autovehicule 4,00 lei/1 oră 
- bilet parcare autovehicule 6,00 lei/2 ore  
- bilet parcare autovehicule 8,00 lei/3 ore  
- bilet parcare autovehicule 15,00 lei/24 ore  
- taxă pierdere tiket/card 100,00 lei 
- taxă card acces/primul abonament 15,00 lei 
- abonament (lunar) de susținere a cheltuielilor de întreținere 30,00 lei/lună 
- abonament (anual) de susținere a cheltuielilor de întreținere 200,00 lei/an 
- abonament parcare auto angajaţi UBB 50,00 lei/lună 
- abonament parcare auto studenţi UBB 25,00 lei/lună 
- abonament parcare auto terți 150,00 lei/lună 

2. 
- bilet pistă atletism 5,00 lei/zi 
- abonament pistă atletism 60,00 lei/lună 
- bilet teren tenis 50,00 lei/oră 

3. 

Taxe baze sportive  

- taxă teren minifotbal cu suprafaţă sintetică 100,00 lei/oră (ziua) 
150,00 lei/oră (nocturnă) 

- taxă teren gazon T 1  250, 00 lei/oră 
- taxă teren gazon T 3 300,00 lei/oră 
- taxă teren gazon T 3 în spatele porții 150,00 lei/oră 
- taxă vestiar 50,00 lei/competiţie 
- taxă sală jocuri sportive „Vasile Geleriu” 240,00 lei/oră 
- taxă sală jocuri sportive „Gheorghe Roman” 280,00 lei/oră 
- taxă sală atletism 150,00 lei/oră 
- taxă sală gimnastică – Facultatea de Chimie 100,00 lei/oră 
- taxă sală aerobic 100,00 lei/oră 
- taxă beach-voley (terenul vechi situat în Parcul de jos) 80,00 lei/oră 
- taxă marcaj teren şi plase (T1 și T3) 50,00 lei/marcaj 

4. - taxă teren tenis de câmp 2.200,00 lei/lună 

5. 
- taxă teren fotbal suprafață sintetică T4 400,00lei/oră (ziua) 

600,00 lei/oră (nocturnă) 

- taxă teren minifotbal ¼ cu suprafaţă sintetică T4 100,00 lei/oră (ziua) 
150,00 lei/oră (nocturnă) 



 
 

 
• Studenții UBB beneficiază de o reducere de 50% a taxelor de la punctele 2, 3 şi 6 (toți 

participanții să fie studenți UBB). 
• Angajații UBB și membrii familiei (soț, soție, părinți și copii) beneficiază de o reducere 

de 50% a taxelor de la punctele 2, 3 şi 6. 
• Accesul în Parc este gratuit pentru studenţii şi angajaţii UBB, și cu tarif redus de 50% 

pentru elevi și studenți ai Instituțiilor de Învățământ de stat din Cluj, pe baza 
carnetului de elev/student şi a legitimaţiei de serviciu. 

• Accesul gratuit în Parc pentru studenții și cadrele didactice din Consorțiul Universitar 
Cluj. 

• Taxa de susținere a cheltuielilor de întreținere include taxa de igienizare, ecologizare, 
dezinsecție etc. 

• Taxele de parcare și cele de la terenul nr. 4 includ TVA, restul taxelor nu includ TVA. 
 
20. Taxe baze sportive Centrul Universitar Reșița 
 

1. Sala de Sport Polivalentă Moroasa 
 

a) Tarife orare 

Spațiul de activități Tarif/oră 
800-1600 1600-2200 

1.Teren handbal/minifotbal 100 lei 150 lei 
2. Sală de curs 50 lei 
3. Sală gimnastică  70 lei 90 lei 
4. Sală fitness  40 lei 60 lei 
5. Saună (maxim 6) 120 lei 
6. Saună+jacuzzi 200 lei 
7. Tenis de masă 20 lei 

6. TERENURI REABILITATE POR* 
- taxă fotbal-tenis/badminton 50,00 lei/oră 
- taxă beach-voley 100,00 lei/oră 
- taxă teren baschet/volei 150,00 lei/oră 
- taxă teren handbal/fotbal 180,00 lei/oră 
- taxă teren fotbal suprafață sintetică T2 400,00 lei/oră (ziua) 

600,00 lei/oră 
(nocturnă) 

- taxă teren minifotbal  minifotbal ¼ cu  suprafaţă sintetică 
T2 

100,00 lei/oră (ziua) 
150,00 lei/oră 

(nocturnă) 
7. TERENURI TENIS ZGURĂ 1-4  

- taxă teren tenis sezon vară T 1-4  ora 8-17 50,00 lei/oră  
- taxă teren tenis sezon vară T 1-4  ora 17-22 70,00 lei/oră  
- taxă teren tenis balon ZI ora 8-17  T 1-4 70,00 lei/oră  
- taxă teren tenis balon NOCTURNĂ 17-22  T 1-4 90,00 lei/oră  
- ABONAMENT teren tenis balon ZI ora 8-17 T 1- 4 60,00 lei/oră  
- ABONAMENT teren tenis balon NOCTURNĂ ora 17-22  80,00 lei/oră 

* Pentru studenţii UBB: Acces gratuit la terenurile şi sălile de sport, în afara programului 
didactic și în afara competițiilor sportive organizate, pe perioada anului universitar, maxim 18 
ore/săptămână/sală sau teren.   



 
 

 
• Studenţii/angajații UBB beneficiază de o reducere de 50% a tarifelor de la punctele 

1, 3, 4 (toți participanții să fie studenți / angajați). 
• Elevii/ sportivii entităților partenere ale UBB beneficiază de o reducere de 50% a 

tarifelor de la punctele 1 (participare organizată). 
 

b) Tarife abonamente 
 

Spațiul de activități 
Abonament lunar  
(4 ședințe - 1 oră) 

800-1600 1600-2200 

1. Teren handbal/minifotbal 300 lei 500 lei 
2. Sală gimnastică (3 ședințe/ săpt) 480 lei 960 lei 
3. Sală gimnastică (5 ședințe/ săpt) 1.000 lei 1.400 lei 
4. Sală fitness (1 ședință/săpt) 120 lei 200 lei 
5. Sală fitness (3-5 ședințe/ săpt) 240 lei 480 lei 
6. Saună 400 lei 
7. Saună+jacuzzi 600 lei 
8. Tenis de masă 60 lei 
 

• Studenții/angajații UBB beneficiază de o reducere de 50% a tarifelor de la punctele 
1, 2, 3 (toți participanții să fie studenți / angajați). 

• Elevii / sportivii entităților partenere ale UBB beneficiază de o reducere de 50% a 
tarifelor de la punctele 1 (participare organizată). 

• Pentru abonamente pe o perioadă mai lungă de 6 luni tarifele vor fi stabilite prin 
hotărâre a Consiliului de Administrație al UBB. 
 

2.  Sala de Sport Reșița 
 

Spațiul de activități Tarif/oră 
1. Sala de sport (A2.9) 70 lei/oră 

 

21. Taxe Complex Natație „Universitas” 

Nr. 
crt Denumirea Tarif 

1. Bilet intrare adulţi/persoană (bazin mare, bazin mic și saună) 30,00 lei  

2. Bilet intrare/persoană pentru: copii, elevi, studenţi externi, pensionari şi 
persoane cu dizabilităţi 25,00 lei 

3. Bilet familial: 2 adulţi + 1 copil/intrare 80,00 lei 

4. Abonament individual 10 intrări/persoană (bazin mare, bazin mic, saună și 
sală de fitness) 265,00 lei 

5. Abonament familial 10 intrări: 2 adulţi + 1 copil 500,00 lei 

6. Abonament individual 10 intrări/persoană pentru: copii, elevi, studenţi externi, 
pensionari şi persoane cu dizabilităţi 180,00 lei 

Pentru taxele de la pct. 1, 3, 4 și 5 studenţii UBB, angajaţii UBB și pensionarii Universtății 
Babeș-Bolyai beneficiază de o reducere de 50% 
7. Taxă culoar bazin/oră (în intervalul orar 600-1400) 180,00 lei 



 
 
Nr. 
crt Denumirea Tarif 

8. Taxă culoar bazin/oră (în intervalul orar 1400-2000) 300,00 lei 
9. Taxă bazin mic/oră (în intervalul orar 600-1400) 180,00 lei 
10. Taxă bazin mic/oră – grupuri (în intervalul orar 1400- 2200) 300,00 lei 
11. Taxă card acces* 20,00 lei 
12. Bilet spectator competiții 15,00 lei 
13. Taxă bazin competiţie/oră 1.800 lei 
14. Taxă protector încălţăminte/pereche 2,00 lei 
 
NOTǍ: 

1. Pentru a beneficia de reducere, studenţii, angajaţii şi pensionarii UBB vor prezenta 
carnetul sau legitimaţia de student/legitimaţia de serviciu, respectiv o adeverinţă 
eliberată de Serviciul Resurse Umane, din care reiese faptul că, înainte de intrare în 
sistemul de pensie, au fost angajaţii Universităţii Babeş-Bolyai. 

2. Angajații UBB, cât și membrii familiei (soț, soție, părinți și copii), beneficiază de 
50% reducere, pe baza unui act doveditor. 

3. * Taxa card acces se aplică la abonamente și aceasta se plătește o singură dată, la 
emiterea abonamentului sau în cazul pierderii sau deteriorării cardului. 

4. Persoanele cazate la „Complexul de cazare” în regim hotelier beneficiază de 50% 
reducere la punctele 1 și 2. 

5. Copii cu vârsta cuprinsă între 0 și 2 ani beneficiază de acces gratuit la bazin doar cu 
însoțitor. 

6. Tarifele includ TVA. 

22. Grădina Botanică 
 

a) taxe acces grădină 
Nr. 
crt. Denumire Tarif 

lei 
1. Taxa de intrare* pentru adulți 11,00 
2. Taxă de intrare pentru copii (peste 3 ani), elevi, studenți de la alte universități, 

pensionari și seniori 
5,00 

3. Taxa de intrare în intervalul în care serele sunt închise, pentru adulți 7,00 
4. Taxa de intrare în intervalul în care serele sunt închise, pentru copii (peste 3 

ani), elevi, studenți de la alte universități, pensionari și seniori 
4,00 

5. Abonament anual intrare 280,00 
6. Abonament semestrial intrare 180,00 
7. Abonament trimestrial intrare 90,00 
• Accesul este gratuit pentru studenţii, angajaţii UBB, copii sub 3 ani, persoanele cu 

dizabilități, veterani de război. 
• Tarifele includ TVA. 

 
b) taxe diverse 

Nr. 
crt. Denumire Tarif 

lei 
1. Ghid pliant 2,00 
2. Ilustrate 1,00 
3. Magneți 5,00 
4. „Plante vasculare: diversitate, sistematică, ecologie și 100,00 



 
 

Nr. 
crt. Denumire Tarif 

lei 
importanță…”, prof. dr. Vasile Cristea 

5. DVD „Grădina celor 5 continente” 15,00 
6. Bulbi lalele 2,00 
7. Bulbi lalele categoria II 1,00 
8.  Taxă foto/video profesional (albume, sonete, nunți etc.) 150,00 
9. Ghidaj profesional (solicitat, cu anticipație, de grupuri organizate) 100,00 

10. 

Organizarea unor evenimente în spațiile exterioare ale grădinii 
(inclusiv căsătorii)* 
*Doar pe baza unei aprobări în prealabil a direcțiunii Grădinii 
Botanice, în care se menționează data, intervalul orar și numărul 
participanților. Pe lângă taxa de închiriere a spațiului, participanții 
plătesc bilet de intrare conform reglementărilor. 

500,00 lei/oră 

11. 
Organizarea unor evenimente în sere ** 
**Doar în serele care sunt deschise vizitatorilor și în afara orelor de 
vizitare. 

600 lei/oră 

 
c) vânzări plante din surplus 

Nr. 
crt. Denumirea Tarif 

lei 
1 Mimosa pudica 10,00 

2 Arbori de cafea (în funcție de dimensiune) 

10,00 
20,00 
30,00 
40,00 

3 Plante la ghiveci (diverse specii) (în funcție de dimensiune) 

5,00 
7,00 
10,00 
12,00 
15,00 
20,00 
30,00 
40,00 
50,00 
100,00 

4 Aranjamente  

15,00 
25,00 
60,00 

100,00 

5 Buchet flori tăiate  30,00 
50,00 

6 Răsaduri 
2,00 
3,00 
5,00 

7 

Închiriere plante ornamentale  (în funcție de dimensiune) *** 
***Închirierea se face pe baza unui contract în care se 
stipulează perioada și faptul că trebuie aduse în aceleași condiții 
în care au fost predate. În cazul deteriorării lor se vor aplica 
taxele privind vânzarea plantelor stipulate la punctul 3. 

 
 

1 leu/zi/plantă 
5 lei/zi/plantă 

10 lei/zi/plantă 
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