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Anexa 2 la Hotărârea Senatului nr. 99 din 30 iunie 2020 

Președintele senatului UDJG, 

Prof. univ. dr. ing. Cătălin FETECĂU 

 

 

Tarife de cazare şi regim tranzit  
valabile în perioada 1 iulie – 30 septembrie 2020 

 

1. Regia de cămin pentru intervalul 1 - 10 Iulie 2020  

CĂMINUL 
REGIE PENTRU STUDENȚII LA 

BUGET 

REGIE PENTRU STUDENȚII LA 

TAXĂ 

E 48 RON/loc 87 RON/loc 

 

 CĂMIN IA CĂMIN IB 

 Tarif de persoană 

pentru situația în 

care sunt cazate  

2 persoane  

în cameră 

Tarif de cameră 

pentru situația în 

care este cazată  

o persoană  

în cameră 

Tarif de persoană 

pentru situația în 

care sunt cazate  

2 persoane  

în cameră 

Tarif de cameră 

pentru situația în 

care este cazată 

o persoană  

în cameră 

Studenți, 

masteranzi 

doctoranzi, 

BUGET 

52 RON 129 RON 60 RON 140 RON 

Studenți, 

masteranzi, 

doctoranzi      

TAXĂ 

89 RON   166 RON 96 RON 176 RON 

 

 Pentru perioada 1 – 10 iulie 2020, tariful de cazare va fi achitat până la data de 9 iulie, 

urmând ca din data de 10 iulie 2020 să se perceapă penalități în cuantum de 0,5% pe zi.  

 

2. Regie de cămin pentru intervalele 11 - 31 Iulie, 1 - 31 August și 1 - 30 Septembrie: 

 

 

 

 

 

 

CĂMINUL 

Student/Masterand/ Doctorand - Buget sau Taxă 

Iulie (11-31.07.2020) August 2020 Septembrie 2020 

E 203 RON 300 RON 300 RON 
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3. Regie de cămin pentru intervalul 11 Iulie - 30 Septembrie defalcată pe categorii și perioade 

pentru căminele IA și IB, astfel: 

 

 Iulie (11.07-31.07)  

TOATE categoriile de persoane cazate 

cu excepţia doctoranzilor* care 

desfăşoară stagiu de studiu sau 

cercetare şi cu excepţia Angajaţilor 

UGAL** 

August, Septembrie                                   

(01.08-31.08.2020 și 01.09-30.09.2020)  

TOATE categoriile de persoane cazate 

cu excepţia doctoranzilor* care 

desfăşoară stagiu de studiu sau 

cercetare şi cu excepţia Angajaţilor 

UGAL** 

 Tarif de cameră în 

condițiile în care 

este 1 persoană 

cazată în cameră 

Tarif de persoană 

în condițiile în care 

sunt 2 persoane 

cazate în cameră 

Tarif de cameră în 

condițiile în care 

este 1 persoană 

cazată în cameră 

Tarif de persoană 

în condițiile în care 

sunt 2 persoane 

cazate în cameră 

IA 411 RON 249 RON 606 RON/lună 368 RON/lună 

IB 455 RON 286 RON 671 RON/lună 422 RON/lună 

 

* Pentru studenţii doctoranzi cu stagiu de studiu sau cercetare, tarifele de pe parcursul anului 

rămân NESCHIMBATE. Pentru a avea această facilitate, studenţii doctoranzi vor transmite către 

administraţie o adeverinţă contrasemnată de profesorul coordonator, din care să reiasă că au 

activitate academică şi în perioada vacanţei de vară. 

 

** Pentru angajaţii UGAL tarifele rămân neschimbate. Tarifele vor fi aceleaşi ca şi în timpul 

anului universitar 2019-2020. 

 

Pentru perioada 11.07-31.07.2020 vă propunem ca tariful de cazare să fie achitat între 11 și 20 

pentru luna în curs, urmând ca din data de 21.07.2020 să se perceapă penalități în cuantum de 0,5% 

pe zi. 

 

4. Taxă de vizitator pentru toate categoriile de 20 RON/noapte pentru perioada 11 Iulie - 30 

Septembrie 2020. 

 


