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TAXE ADMINISTRATIVE  U.S.A.M.V.B. Timişoara 

pentru anul universitar 2019 – 2020 
 

Nr.crt. 

 Români, cetăţeni UE, SEE, ai Confed. Elveţiene 

cetăţeni străini de origine etnică română și 

cetăţeni străini din ţări terţe 

1.  

Camere oaspeți: 

Cămin 5 G 

STN 

 

80 lei/cameră dublă/noapte 

110 lei/cameră single/noapte 

2.  Cazare studenți în perioada de vacanță/sesiunea de restanţe, Căminele 1-4 15 lei/loc/noapte/persoană 

3.  
*Taxa de cazare pentru un student/lună  Cămin 1, Cămin 2 270 lei/student/cameră  

 

4.  *Taxa de cazare pentru un student/lună  Cămin 3, Cămin 4 300 lei/student/cameră 

5.  
*Taxă de cazare pentru o persoană/lună Cămin 5G 475 lei/persoană/cameră + 15 lei cablu TV și 

internet/cameră 

6.  
Taxa de cazare pentru studenţii ERASMUS 200 euro/lună single 

160 euro/lună double 

7.  **Închiriere Aulă (modul 3 ore) 2000 lei 

8.  **Închiriere săli seminarii, curs şi amfiteatru (modul 3 ore) 1000 lei 

9.  Taxă închiriere teren  KM 6 minim 500 lei /zi 

10.  Regia pentru meniu “a la carte” minim 20% 

11.  

***Taxă de şcolarizare la şcoala de şoferi pentru: 

- Studenţii care au în planul de învăţământ disciplina Conducere auto, Categoria B 

- Studenţii care au în planul de învăţământ disciplina Conducere auto, Categoria C 

 

1000 lei 

1500 lei 

12.  Taxă tipărire/multiplicare la Agroprint + legare pagini (A4, B5 şi C5) 0,10 lei/pag. 
 

* Pentru studenţii bugetaţi se va scădea subvenţia de la bugetul de stat. Ele includ contravaloarea a 80 kWh/cameră curent electric, diferenţa dintre consumul real citit pe contor şi 

cota alocată fiind suportată de locatarii camerei.  

 La Căminul 5 garsoniere, la tariful de cazare, se adaugă utilităţile contorizate: curent (ce este peste 80 kW/cameră), apă rece (peste 2 m3), apă caldă (peste 3 m3) şi canal (peste 3 

m3).  

**Pentru studenţii şi salariaţii U.S.A.M.V.B.T. se poate aplica o reducere de 50% la închirierea sălii, cu aprobarea Consiliului de administraţie. 

*** Taxele includ combustibilul necesară efectuării orelor de conducere. 

 

Avizate în şedinţa Consiliului de Administraţie din 13.06.2019 şi 12.09.2019, aprobate în  şedinţa Senatului universitar din 13.06.2019 şi 13.09.2019. 

 

                          Rector,                      Secretar şef interimar,    

                           Prof.univ.dr. Popescu Cosmin Alin                                                                 Dr.Ing. Carolina Popa 
 

 


