
ACTIVITĂŢI ÎN SECTORUL  SOCIAL
REALIZĂRI 2012

Biroul pentru servicii de cazare şi masă

S-a asigurat cazarea pentru 6.297 studenţi

S-au realizat venituri încasate de 8.448.554 lei.

Biroul servicii studenţeşti

S-au colectat taxe de la cămine astfel:

Taxe cămine 4.797.070 lei
Taxe reparaţie şi modernizări 431.880 lei

S-au centralizat şi eliberat burse, astfel:
3.130 studenţi ciclu de învăţământ universitar, licenţă şi master au beneficiat de burse,
inclusiv ajutoare sociale în valoare de 5.405.526 lei

86 studenţi şi doctoranzi străini au beneficiat de burse totalizând 224.277 lei

146 studenţi au beneficiat de burse si ajutoare sociale din fonduri extrabugetare în
valoare de 89.919 lei ( IAN-IULIE)



ACTIVITĂŢI ÎN SECTORUL  SOCIAL
REALIZĂRI 2012

O (una) studenta a beneficiat de bursa speciala cf.H.G.1467 din 19.11.2008, modificata
cf.Ord.3773/22.02.2011, in valoare de 3.360 lei

25 doctoranzi POSDRU-ID 6998 - cu frecvenţă, prelungire stagiu au beneficiat de bursă
în valoare de 48.165 lei

75 doctoranzi POSDRU-ID 50783 - cu frecvenţă, au beneficiat de bursă în valoare de
1.458.129 lei

87 doctoranzi POSDRU-ID 77265 - cu frecvenţă, au beneficiat de bursă în valoare de
2.419.945 lei

99 doctoranzi bursieri U.P.T. an I-II – cu frecventa, au beneficiat de bursa in valoare de
1.041.200 lei ( OCT-DEC)

15 postdoctoranzi POSDRU-ID 57649 – cu frecvenţă, au beneficiat de bursă în valoare
de 507.600 lei

15 postdoctoranzi POSDRU –ID 52603 – cu frecvenţă, au beneficiat de bursă în valoare
de 501.600 lei

16 studenţi premiaţi la concursuri profesionale studenţeşti, au beneficiat de burse şi
premii din fonduri proprii în valoare de 9.864 lei



Activităţi în sectorul social
Realizări 2012

63 doctoranzi bursieri U.P.T. an I-cu frecvenţă, au beneficiat de bursă în valoare de
100.800 lei (OCT.-NOV)

15 studenţi master POSDRU – Facultatea de Chimie - ID 58146, au beneficiat de bursă
în valoare de 152.220 lei

22 studenţi master POSDRU – Facultatea de Automatică şi Calculatoare şi Facultatea de
Electronică şi Telecomunicaţii – ID 54956 au beneficiat de bursă în valoare de 70.400 lei
( an I-II)

25 studenţi master POSDRU – Facultatea de Automatică şi Calculatoare şi Facultatea de
Electronică şi Telecomunicaţii – ID 54956 au beneficiat de bursă în valoare de 10.000 lei
( an I)

60 de participanţi la cursul de formatori Dida Tec –POSDRU –ID 60891, au beneficiat de
bursă în valoare de 90.000 lei



SERVICII CAZARE  2012

17 cămine gestionate

Precazare: (iulie)   3.428 studenţi

Cazare: (oct.)         6.297 persoane

Grad de satisfacere a cererilor de cazare:100%

Taxe cămin:    4.797.070 lei
Tarife de cazare negociate

Cămin CP 1 CP 2 Total

Incasari 179.981 255.078 435.059

Gratuităţi 209.822 86.046 295.868

Total 389.803 341.124 730.927

Casa Politehnicii 1:

22 camere
32 locuri cazare

Casa Politehnicii 2:

31 camere
51 locuri cazare

Cămin
Taxa

Ian.-Dec.
2012

Gr.A: 2MV,1C,2C,4C,7C 95

GR.B:1MV,8C,9C,11C,14C,
19 C,20C,21C,22C

100

Hunedoara – Cămin 2 locuri 100

Hunedoara – Cămin 3 locuri 100



SERVICII PENTRU SERVIREA MESEI
2012

Serviciile pentru servirea mesei sunt oferite prin cele patru unităţi:

Cantina Studenţească
Casa Politehnicii 1
Casa Politehnicii 2 
Cantina FIH

Venituri-regie-Cantina Studenţească 521.801 lei

Fast Food   143.110 lei
Academic 108.502 lei
Chirii sală 66.412 lei
Terti 91.331 lei
Cartele masă (0% adaos)                                 112.446 lei

Venituri-regie-Casa Politehnicii 1: 94.868 lei

Cantina academic       93.568 lei
Chirii sală 1.300 lei

Venituri-regie-Casa Politehnicii 2: 260.523 lei

Cantina academic 258.723 lei
Chirii sală 1.800 lei

Venituri-regie-Cantina FIH: 284.939 lei

Fast Food 260.577 lei
Terti 24.362 lei


