Nr.9130/25.09.2018

HOTĂRÂREA
SENATULUI UNIVERSITĂŢII TEHNICE DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI
Adoptată de Senat la data de 24.09.2018

Având în vedere actele normative de certificare a înfiinţării şi funcţionării cu
continuitate a învăţământului superior de construcţii din Bucureşti;
Decretul nr. 175/2 august 1948 al Marii Adunări Naţionale de reformă a învăţământului,
publicat în Monitorul Oficial nr.177/3 august 1948, privitor la înfiinţarea “Institutului de Construcţii
Bucureşti”;
Hotărârea Guvernului nr. 458/29 iulie 1994, privitoare la schimbarea denumirii “Institutului
de Construcţii Bucureşti” în “Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti”;
În conformitate cu Art.222 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 – a Educaţiei Naţionale cu
modificările si completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile Art.28 alin. c) din Carta Universităţii Tehnice de Construcţii
Bucureşti;

SENATUL
UNIVERSITĂŢII TEHNICE DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă cuantumul taxelor de şcolarizare pentru anul universitar 2018-2019 conform
ANEXEI 1;
Art 2. ANEXA 1 face parte integrantă din prezenta hotărâre;
Art. 3. Consiliul de Administraţie şi Secretariatul Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE SENAT,
Prof. univ. dr. ing. Iohan NEUNER
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ANEXA 1

TAXELE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2018-2019

Activităţile pentru care se percep taxe în Universitatea Tehnică de Construcţii
Bucureşti, sunt următoarele:

Art.1.

Înscrieri admitere
a). Înscriere la concurs pentru admitere în învăţământul
universitar inclusiv contestaţii (sesiunile iulie-septembrie 2018)

100 lei indif. de nr. de
opţiuni

b). Înscriere la concurs pentru admitere la masterat inclusiv
contestaţii (sesiunea septembrie 2018) ..........

100 lei

c). Înscriere la concurs pentru admitere la doctorat 2018, inclusiv
testul de limbă străină ........................…….........................………..

100 lei (candidaţii proprii
sunt scutiţi de plata taxei)

d). Înscriere la concurs pentru continuarea studiilor la Ciclul I de
către absolvenţii cu diplomă ai învăţământului de scurtă durată,
(colegiu) inclusiv contestaţii (sesiunea septembrie 2018) ...............

Art.2.

Art.3.

Înmatriculări, reînmatriculări.
a). Înmatriculări ( anii I indiferent Ciclul şi forma de învăţământ,
precum şi cursurile postuniversitare). ..........................................

120 lei

b). Reînmatriculări ( indiferent de Ciclu şi de anul de studii) …....

200 lei

Taxe pentru diferite activităţi didactice suplimentare
a). Susţinerea examenului de finalizare a studiilor pentru
absolvenţi ai altor universităţi .........................................................

500 lei

b). Repetarea examenului de finalizare a studiilor …...........….........

250 lei

c). Taxe pentru a treia examinare şi următoarele în vederea
obţinerii creditelor transferabile de studii pt. o disciplină
(activitate)

Art. 4.

100 lei

50 lei/ex

Taxe pentru activităţi didactice neincluse în planul de
învăţământ ale anului universitar (sunt exceptaţi studenţii care
efectuează activităţi didactice în străinătate, prin facilităţile U.T.C.B.)

a). diferenţe (pentru fiecare examen sau colocviu) ......……….........

50 lei/ex

b). diferenţe (pentru lucrări de laborator, ore de sinteză etc) ..........

( eliminată).

c). cursuri, aplicaţii şi lucrări de laborator suplimentare..................

( eliminată)
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Art. 5

Studii cu taxă.
a). Taxe anuale pentru perioada de studii ce depăşeşte durata
studiilor prevăzută de legea învăţământului 4 ani zi (ingineri la
Ciclul I) cu predare în limba română ………………...

4200 lei/an ( 70 lei/credit)

cu predare în limbi străine ( FILS) si Inst fr. ….…

4500 lei/an ( 75 lei/credit)

b). Taxe anuale pentru perioada de studii ce depăşeşte durata
studiilor prevăzută de legea învăţământului resp 3 ani zi la
traducere-interpretare ……………………………………..…….

3600 lei/an

c). Cuantumul taxei anuale de studiu pentru candidaţii declaraţi
admişi la învăţământul universitar pe locurile cu taxă la studii de
licenţa ingineri predare în lb romana la admiterea 2018 ….………

4200 lei /an (ing.zi)

cu predare în limbi străine (FILS şi Instalaţii pt C-ţii în lb franceză)...

d). Cuantumul taxei anuale de studiu pentru candidaţii declaraţi
admişi la învăţământul universitar pe locurile cu taxă, la studii de
licenţa de 3 ani zi la traducere.interpretare ……………..…….

4500 lei / an (ing.zi)

3600 lei

e). Cuantumul taxei anuale de studiu pentru candidaţii declaraţi
4200 lei/an masterele
admişi pe locurile cu taxă la masterat ……...........…………….....
ingineresti în lb română; 4500
în lb străine; 2400 masterul
umanist pt masterele din
specializările DPPD)

f) Taxa program pregatire psihopedagogica ( DPPD)
g). Taxa de studii Conversie profesionala ( DPPD)

h). Taxa de studii pt noii doctoranzi de la forma cu taxa ......
i) In cazul depasirii cu peste 6 luni dar nu mai mult de 3 ani a
sustinerii publice a tezei de doctorat, dupa finalizarea stagiului
doctoral (max. 5 ani pentru doctoranzii înmatriculati începand
din anul 2005, respectiv maxim 8 ani pentru doctoranzii
inmatriculati inainte de 2005), stagiu care se finalizeaza cu
sustinere in catedra, se aplica o taxa de 1200 de lei la sustinere
publica. Aceasta taxă se aplica tuturor doctoranzilor indiferent
de forma de învăţământ ......
Obs. Taxele menţionate la alin ( a - h) pot fi achitate în trei tranşe
egale astfel: prima tranşă la înscriere; - a doua tranşă până la
începerea sesiunii de iarnă; a treia tranşă până la începerea sesiunii
de vară; (Achitarea tranşei I condiţionează înscrierea în anul de
studiu iar a tranşelor II şi III, intrarea în sesiunea de examene
respectivă).
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1200 lei/nivel
2400 lei/an

5000 lei/an

1200 lei

j. Taxa de studii pentru Programul pregãtitor de limba românã
pentru cetãtenii strãini din state membre UE si din state SEE:
- ruta Limbaje specializate: Stiinte ingineresti, matematica,
economie............................................................................
- - ruta Limbaje specializate: Stiinte biologice, biomedicale si
socio-umane........................................................................

4200 lei/an

4500lei/an

Art. 6.
I.
Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2018/2019 pentru studenţii
UTCB ciclul I - licenţă şi ciclul II – masterat, platitori de taxe în valută (cont propriu
valutar) este:
a) 270 euro / lună (2430 euro – pentru 9 luni), taxa de şcolarizare anuală;
b) 45 euro pentru testul de competenţă lingvistică (dacă este cazul);
c) 45 euro/examen pentru participarea la sesiunea de restanţe de toamnă (dacă este cazul,).
270 euro / lună (2430 euro – pentru 9 luni), taxa de şcolarizare anuală anul pregatitor ruta Limbaje
specializate: Stiinte ingineresti, matematica, economie
d) 320 euro / lună (2880 euro – pentru 9 luni), taxa de şcolarizare anuală anul pregatitor ruta
Limbaje specializate: Stiinte biologice, biomedicale si socio-umane

II. Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2018/2019 pentru ciclul III –
doctorat, platitori de taxe în valută (cont propriu valutar) este:
a) 290 euro / lună (2610 euro – pentru 9 luni), taxa de şcolarizare anuală;
b) 45 euro pentru testul de competenţă lingvistică (dacă este cazul);

Art. 7. Pentru serviciile suplimentare ce pot fi oferite la cerere de Universitatea Tehnică de
Construcţii Bucureşti cu achitarea cheltuielilor de către solicitanţi, se percep următoarele tarife care
includ şi TVA.
a). Întocmirea şi eliberarea DUPLICATELOR după:
- diplome şi certificate de tudii…………………………………..

200 lei

- diplome şi certificate de studii în regim de urgenţă…………

250 lei

- foi matricole / supliment la diploma ……………………….

25 lei/ pag

- carnet de student şi legitimaţii de transport ( în cazul pierderii)…

25 lei

b). Întocmirea şi eliberarea programelor analitice ………

10 lei/pag

Cuantum maxim promoția curentă (2018) ......................

400 lei

Cuantum maxim alte promoții ……………......................

800 lei

4

c). Întocmirea şi eliberarea ( la cerere) a adeverinţelor care
necesită verificări în arhive ( mai puţin cele necesare întocmirii
dosarelor pentru pensie, care sunt gratuite) ………..………..….

25 lei/pag

d). Întocmirea şi eliberarea situaţiilor şcolare PENTRU STUDII
PARŢIALE necesare a fi folosite ÎN INTERES PERSONAL în
afara Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti sau pentru
studii complete pentru absolvenţii din perioada 1984 – 1995 la
care conf. legii de atunci, nu s-au elaborat la data absolvirii
materialele respective …………………………
e). Confirmări de studii pentru absolvenţi aflaţi în afara ţării
(inclusiv echivalare studii conf. Legii 1/2011 Art 149 alin 2.,
inclusiv traducere si expediere poştală) ……………….….
Obs. 1. In cazul în care la alin (e) se solicita şi eliberarea unei
traduceri autorizate a foii matricole/suplimentului la diploma ….…
2. Daca solicitantul accepta raspunsul in format digital, taxele
de la acest articol ( e ) se diminueaza cu 25 euro.

25 lei/pag

100 euro / prima exped
( 75 euro a doua şi
următoarele )

150 euro / prima exped
( 100 euro a doua şi
următoarele )

f). Taxa pentru echivalarea materiilor studiate în alte universităţi
pentru studenţii care vin la completare de studii în UTCB sau alte
cazuri similar este:
- pentru studenţii plătitori de taxe în valută (cont propriu
valutar);..

270 euro

- pentru studenţii plătitori de taxe în lei (cont propriu în lei); .......

500 lei

Art. 8.
Inchirieri spaţii – diverse ( în perioade din afara celor în care se
desfăşoară activităţi cu studenţii)
a). ÎNCHIRIERI
- SALA FESTIVITĂŢI-INSTALAŢII; AMFITEATRE
- ALTE SPAŢII

negociabile
negociabile

b). CANTINA STUDENŢEASCĂ :
- CHIRIE SALA MESE
3000 LEI FĂRĂ TVA / PE ACTIVITATE
- COTE REGII:
a) PENTRU MASĂ STUDENŢI
30%
b) PENTRU MASĂ BUFETE (salariati UTCB si studenţi)
40%
c) ALTE ACTIVITĂŢI
60%
c). LEGITIMAŢII ACCES AUTO angajati UTCB 75 LEI (12H) RESP 150LEI ( 24H).

d)Tarife minime de închiriere pentru principale spații de închiriat din Sala de Sport a
Universității Tehnice de Construcții București
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Nr.crt.

Denumire spațiul

1
2
3
4

Teren de joc
Vestiar
Sală de fitness
Sală de dans

Dimensiune
[mp]

Preț
închiriere
*lei/oră+
100
10
50
50

1100
25
50
50

Utilități
*lei/oră+
50
5
50
50

Tarif Total
*lei/oră+
150
20
100
100

Pentru calculul utilităților au fost luate în calcul următoarele cheltuieli:
-15000lei/luna - RADET pentru 30zile/luna, 14ore/zi – 35lei/ora
-2000lei/luna – APANOVA pentru 30zile/luna, 14ore/zi – 5lei/ora
-4000lei/luna – APANOVA pentru 30zile/luna, 14ore/zi – 10lei/ora
Lunar se vor factura tarifele totale propuse cu utilităti incluse. În situatia in care
cheltuielile cu utilitățile depașesc coantumurile incluse în tarifele totale, vor fi facturate către
chiriași și diferențele de utilități rezultate.
Tarifele propuse sunt pentru închirierea integrală a spațiului
Pentru închirierea integrală a sălii de sport pentru organizarea de evenimente tariful
propus este de 1000 euro/zi

Art. 9. (1.) Sunt scutiţi de plata taxelor pentru admitere şi înmatriculare: orfanii, cei proveniţi
de la casele de copii sau din plasament familial, copiii personalului didactic precum şi
copiii salariaţilor din UTCB.
(2.) În categoria “înmatriculări” se încadrează înscrierea în anul I de studii indiferent de
ciclul şi forma de învăţământ, precum şi înscrierea în oricare an de studii care rezultă în
urma aprobării unui transfer, a reluării activităţii universitare după întreruperea unui an
de studii, sau înscrierea în anul III de studii pentru cei reuşiţi pentru continuarea
studiilor şi care şi–au lichidat diferenţele stabilite. De asemenea se încadrează aici
orice înscriere care presupune stabilirea de diferenţe şi recunoaşteri de note, precum şi
înscrierea într–un an de studii a studenţilor declaraţi amânaţi ( nu şi cei care repetă
medical).
Fac excepţie cetăţenii străini care studiază pe cont propriu valutar care au
taxele reglementate de MEN. şi Art. 6 din prezentul material.
(3.) În categoria “reînmatriculări” se încadrează studenţii care au primit aprobare de
reluare a activităţii universitare după o întrerupere datorată unei exmatriculări.
(4). Modificarea cuantumului taxelor se poate face numai cu aprobarea Senatului
Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti.
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Dispozitii finale:
I.

Toate taxele intră în vigoare începând cu anul universitar 2018/2019 exceptând cele
prevăzute la Art 6. care au intrat în vigoare odată cu Legea Educaţiei Naţionale (începând
cu data de 9 febr. 2011).
Urmare prevederilor Legii 1 / 2011: Art 152 alin 2, Art 157 şi Art 205 alin 17, nu se mai
percep taxe pentru formularele menţionate mai jos (dar nu şi pentru duplicatele acestora),
costurile respective fiind suportate din veniturile proprii ale universităţii:
- carnet de student şi legitimaţie de transport ;
- diplome, certificate de studii pentru învăţământul universitar şi postuniversitar şi foi
matricole / supliment diploma ;
- certificat de obţinerea definitivării în învăţământ a gradului II sau a gradului I;
- adeverinţa de student;
- adeverinţa de student pentru înfiinţarea de firme în baza Hotărârii de Guvern nr.
166/2003.

II.

-
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