
                                                                      RĂSPUNS 

la solicitarea  Senatului Studențesc stabilită prin Procesul  verbal nr.6 din 07.02.2022 

 

                    Calculul taxei de cazare în cămine pentru anul 2022 este efectuat conform Hotărârii 
Guvernului RM “Cu privire la taxele de cazare în căminele instituţiilor de stat de învăţămînt 
secundar profesional, mediu de specialitate, superior şi din domeniul ştiinţei şi inovării “ nr. 99 
din 30.01.2007 

               Conform HG 99/2007, plata pentru chirie se stabileşte pe categorii de locatari la 
începutul fiecărui an financiar de către senatele universitare, reieşind din cheltuielile aferente 
cazării, efectiv calculate pentru anul financiar şi reflectate în planul de dezvoltare a 
căminelor. 

                Deasemeni, conform  anexa nr.1 HG 99/20072007 -În cazul majorărilor prețurilor 
pentru serviciile comunale pe parcursul anului, taxa de cazare urmează a fi recalculată.  

          Din luna noiembrie 2021 până în prezent sunt  mediatizate pe larg majorările considerabile 
la serviciile comunale așa ca  gaze și  energie termică  și majorărările la retribuirea muncii 
începând cu 01.01.2022.  Astfel era evident o  posibilă creștere a taxei de cazare odată ce sunt 
aprobate noile tarife la  serviciile comunale. 

       Pentru comparație, vă sunt prezentate unele  tarife la serviciile comunale și de întreținere 
actuale și cele până la majorare  :  

 Retribuirea muncii și respectiv la contribuții de asigurări sociale  – în mediu majorarea 
cheltuielilor  cu 35 % începând cu 01.01.2022;  

 Gaze:                     noiembrie 2021 - 4,64184 lei /m.c;  

                               decembrie 2021- 11,081 lei/m.c ; 

                              ianuarie 2022  - 15,1848 lei/mc;  

 Energia termică,   noiembrie 2021- 1122,0 lei;  

                             decembrie 2021- 1772,0 lei/gkal ;  

                             ianuarie 2022 - 2169,2 lei/gkal ;  

  Serviicii de internet; ianuarie - decembrie 2021-1750,0 lei/ lunar ; 

                                    anul  2022 -  2100,0 lei/ lunar 

 Menținerea sistemului antiincendiar , ianuarie-decembrie-2021-0,0 lei ;  

                                                             Ianuarie-decembrie  2022- în mediu 1450 lei/lunar 

             Locatarii care au achitat în 2021 taxa de cazare în avans pentru anul 2022 sau cei care au achitat 
taxa veche pâna la stabilirea taxei noi de cazare, vor achita începând cu luna ianuarie diferența dintre 
taxele de cazare stabilite.  

           Achitarea taxelor  de cazare este posibilă și în casieria AMTAP. Din motiv că procesul de studii se 
desfășura în regim online  și pentru confortul studenților care doreau să achită  taxa de cazare  li se 
trasmiteau facturile de plată prin intermediul șefilor de  cămin  sau la solicitare  prin retelele de 
socializare ( Viber, Skype), dar cine dorea putea să achite și poate achita taxa de cazare  în casierea 
instituției. 


