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                       Nr. 4668/12.06.2020 
  

HOTĂRÂREA  
 

SENATULUI UNIVERSITĂŢII TEHNICE DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI 
Adoptată de Senat la data de 11.06.2020 

 
 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.205 alin.(13) din Legea nr. 1/2011 – a  Educaţiei Naţionale 
cu modificările si completările ulterioare;  

În conformitate cu Art. 89 alin.(2) din Carta Universităţii Tehnice de Construcţii 
Bucureşti;  

La propunerea Consiliului de administraţie al Universităţii Tehnice de 
Construcţii Bucureşti, prin Hotărârea nr. 4279 din 29.05.2020, 

 

SENATUL 
UNIVERSITĂŢII TEHNICE DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1 Se aprobă Tarife de cazare în căminele UTCB pentru perioada iunie-septembrie 
2020, tarife prezentate în Anexa Nr.1, anexă care este parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 

Art. 2  DGA va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 
  

PREŞEDINTE SENAT, 
Prof. univ. dr. ing.  Alexandru Octavian Aldea 
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Anexa 1 la Hotararea Senatului Nr. 4668/12.06.2020 

        
TARIFE DE CAZARE PENTRU PERIOADA IUNIE-SEPTEMBRIE 2020 

 
A. Pentru studentii care au stat in camin, pe perioada suspendarii activitatilor didactice fata 

in fata, tarifele de cazare din anul univ.2019-2020, raman valabile pana la 30.09.2020. 
 

B. Studentii care nu au stat in camin, pe perioada suspendarii activitatilor didactice fata in 
fata, dar revin in camin incepand cu data de 01.06.2020, vor fi cazati cate o persoana in camera, 
in limita locurilor disponibile iar tarifele de cazare pana la finalul activitatilor didactice (luna 
iunie/iulie) vor fi:  

1. CĂMINUL STUDENŢESC NR. 3 și 4 
- Tarif cazare subventionat                                                                - 250 lei/lună/student 
- Tarif cazare nesubventionat                                                             - 360 lei/lună/student 
- Tarif studenti cu parinti cadre didactice si studenti straini bursieri  -195 lei/luna/student 
-Tarif cazare studenţii straini care studiaza pe cont propriu in lei/valuta -360lei/lună/student 
 
2. CĂMINUL STUDENŢESC NR. 5 
- Tarif cazare subventionat                                                                    - 340 lei/lună/student 
- Tarif cazare nesubventionat                                                     - 450 lei/lună/student 
- Tarif studenti cu parinti cadre didactice si studenti straini bursieri    -285 lei/luna/student 
-Tarif cazare studenţii straini care studiaza pe cont propriu in lei/valuta -450lei/lună/student 
 
3. CĂMINUL STUDENŢESC NR. 7 
- Tarif cazare subventionat                                                                      -270 lei/lună/student 
- Tarif cazare nesubventionat                                                         - 380 lei/lună/student 
-Tarif studenti cu parinti cadre didactice si studenti straini bursieri        -215 lei/luna/student 
-Tarif cazare studenţii straini care studiaza pe cont propriu in lei/valuta -380lei/lună/student 
 
C) TARIFE PENTRU PERIOADA VACANTEI DE VARA (IULIE/AUGUST- SEPTEMBRIE 2020) 

aferente unei singure persoane cazată în cameră vor fi: 
1. CĂMINUL STUDENŢESC NR. 3 și 4 
- Tarif cazare subventionat                                                                - 280 lei/lună/student 
- Tarif cazare nesubventionat                                                             - 500 lei/lună/student 
- Tarif studenti cu parinti cadre didactice si studenti straini bursieri  -225 lei/luna/student 
-Tarif cazare studenţii straini care studiaza pe cont propriu in lei/valuta -500lei/lună/student 
 
2. CĂMINUL STUDENŢESC NR. 5 
- Tarif cazare subventionat                                                                    - 460 lei/lună/student 
- Tarif cazare nesubventionat                                                     - 680 lei/lună/student 
- Tarif studenti cu parinti cadre didactice si studenti straini bursieri    -405 lei/luna/student 
-Tarif cazare studenţii straini care studiaza pe cont propriu in lei/valuta -680lei/lună/student 
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3. CĂMINUL STUDENŢESC NR. 7 
- Tarif cazare subventionat                                                                      -320 lei/lună/student 
- Tarif cazare nesubventionat                                                         - 540 lei/lună/student 
-Tarif studenti cu parinti cadre didactice si studenti straini bursieri        -265 lei/luna/student 
-Tarif cazare studenţii straini care studiaza pe cont propriu in lei/valuta -540lei/lună/student 
 
D. Studenţii străini bursieri Erasmus sau din alte acorduri internationale vor achita tariful de 

cazare subventionat aferent studenţilor români . 
 

Aceste tarife vor putea fi modificate cu aprobarea Consiliului de Administraţie în funcţie de 
cuantumul subvenţiei acordate de Ministerul Educaţiei Nationale, si de evoluţia tarifelor pentru 
utilităţi şi servicii. 
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