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ANEXA 8 – Evaluarea posibilității de acordare a reducerilor 
 

 
 

Analiză cerințe minimale pentru acordarea de reduceri 
 

Încheiat azi:  între  
    

reprezentantul Biroului Evenimente Academice și  
1  

reprezentantul Evenimentului / Acțiunii  
  

 

 
 

Nr. 
crt. 

Criteriul în baza căruia se solicită aprobarea unei reduceri de la 
planul tarifar aprobat pentru anul în curs 

Reducere procentuala 
aplicabilă 

1.  
Evenimente private organizate de membrii comunității academice 
ULBS 

25%  

2.  

Evenimente științifice, profesionale, de formare continua, tabere 
tematice etc. la care participă și un grup de membrii ai comunității 
academice ULBS sau ULB este partener, iar organizatorul percepe 
taxe de participare ce nu sunt derulate prin contabilitatea ULB 

50%  

3.  Evenimente proprii ULBS (altele decât cele prevăzute la punctul 2) 100%  

4.  Alte activități 0%  
 

 

În vederea acordării reducerilor, petentul/organizatorul evenimentului are obligația să facă dovada 

că acțiunea care urmează a se desfășura în spațiile ce urmează a fi închiriate, se încadrează în una din 

categoriile mai sus menționate. Astfel, petentul va atașa cererii dovada îndeplinirii criteriului/iilor invocat/e 

 

Prezenta analiză se atașează referatului din ANEXA 2, prin care se propune acordarea/neacordarea 

unei reduceri în procent de ……………% de la planul tarifar aprobat pentru anul în curs 

 

             Reprezentantul Evenimentului            Reprezentantul Biroului Evenimente Academice 

 

(semnătura)      (semnătura) 
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ANEXA 10 – Extras din Nota privind fundamentarea tarifelor pentru spațiile, bunurile 
corporale și terenurile de sport, altele înafara căminelor. 

 
Tarifele pentru închirierea unor spații în vederea desfășurării de manifestări cu caracter științific 

Nr. 

crt. 
Denumirea spațiilor 

Tariful 

propus** 

[lei/oră] 

1 
Sală de conferință situată în Centrul de Reuniune Academică, la parter, 

Sibiu, str. Banatului cu 50 locuri în sală 
250 lei/oră 

2 
Sală de conferință situată în Centrul de Reuniune Academică, la etaj I, 

Sibiu, str. Banatului cu 50 locuri în sală 
250 lei/oră 

3 
Sală de conferință situată în Centrul de Cercetare și Perfecționare din Sibiu, 

Păltiniș – Arena Platoș cu 50 locuri în sală 
250 lei/oră 

4 Aula Magna cu 230 locuri în sală 500 lei/oră 

5 Aula „Avram Iancu” cu 142 locuri în sală 500 lei/oră 

6 Sala Senatului cu 98 locuri în sală 500 lei/oră 

7 Aula „Lucian Blaga” cu 40 locuri în sală 400 lei/oră 

8 Sala Consiliului de Administrație cu 27 locuri în sală 250 lei/oră 

9 EDUHUB (parter cantina studențească) 500 lei/oră 

10 D-School 250 lei/oră 

Notă:  **Tarifele se pot majora funcție de bunurile corporale suplimentare solicitate 

 

Tarifele pentru închirierea unor bunuri mobile corporale ♦ 

Nr. 

crt. 
Bunuri mobile corporale 

Tariful propus*** 

[lei/ora] 

1 Videoproiector 15 lei/oră 

2 Retroproiector cu ecran 15 lei/oră 

3 Suport pentru hârtie (flipchart) 20 lei/oră 

4 Microfon portabil 20 lei/oră 

5 Calculator sau laptop 25 lei/oră 

6 Stație de traducere simultană 35 lei/oră 

7 Live streaming 100 lei /oră 

Notă:  ***închirierea se face pentru maxim 8 ore. Pentru fiecare oră suplimentară se aplică o majorare a tarifului 

de 15% în primele 24 ore. Pentru fiecare 24 ore suplimentare se aplică o majorare de 20%. 
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Tarifele pentru închirierea spațiilor de cazare din locația Centrului de Reuniune Academică situat 

în Sibiu, str. Banatului nr. 12 

Locația Perioada**** 
Tariful propus 

[Lei/pers/noapte] 

Centrul de Reuniune 

Academică,  

Sibiu, str. Banatului 

Vară 80 

Iarnă 100 

Sărbători 120 

 

 

Tarifele pentru închirierea spațiilor de cazare din locația Centrului de Cercetare și Perfecționare 

situat în jud. Sibiu, Păltiniș – Arena Platoş  

Locația Perioada**** 
Tariful propus 

[Lei/pers/noapte] 

Centrului de Cercetare 

și Perfecționare  

 jud. Sibiu, Păltiniș – 

Arena Platoş 

Vară 80 

Iarnă 100 

Sărbători 120 

 

Notă: ****Perioada de vară în intervalul 01 aprilie – 31 octombrie; perioada de iarnă în intervalul 01 noiembrie - 31 

martie, iar perioada de sărbători este 24-26 decembrie; 31 decembrie - 02 ianuarie; Paștele Ortodox și catolic în intervalul 

vineri-luni; Ziua Femeii în intervalul 01-08 martie; perioada de desfășurare a Festivalului Internațional de Teatru. 

La aceste taxe se pot face reduceri conform procedurii. 

 

 

 

 
 


