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        Nr. 8764/20.09.2019 

 

  

HOTĂRÂREA  

 
SENATULUI UNIVERSITĂŢII TEHNICE DE CONSTRUCŢII 

BUCUREŞTI 

Adoptată în şedinţa de Senat din data de 20.09.2019 

 

 
 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.(12) şi (13)  din Legea nr. 1/2011 – a  Educaţiei Naţionale 

cu modificările si completările ulterioare;  

În conformitate cu Art. 88 şi Art. 89  din Carta Universităţii Tehnice de Construcţii 

Bucureşti;  

Luând în considerare propunerea Consiliului de administraţie al Universităţii Tehnice de 

Construcţii Bucureşti din 18 septembrie 2019, 
  

 

SENATUL 

UNIVERSITĂŢII TEHNICE DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 
 

Art. 1.  Se aprobă TARIFELE DE CAZARE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2019/2020 

din ANEXA 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
 

 

Art. 2.  Consiliul de administraţie al universităţii va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

 

PREŞEDINTE SENAT, 

 

Prof. univ. dr. ing.  Iohan NEUNER  
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ANEXA 1 

 

TARIFELE DE CAZARE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2019/2020 
 

 

A. CĂMINUL STUDENŢESC NR. 3 

a) Pentru studenţii cazaţi 3/cameră 

- Tarif cazare subventionat                                                          -  70 lei/lună/student 

- Tarif cazare nesubventionat                                                    - 180 lei/lună/student 

- Tarif studenti cu parinti cadre didactice si studenti straini bursieri - 15 lei/luna/student 

b) Pentru studenţii cazaţi 2/cameră 

- Tarif cazare subventionat                                                        - 100 lei/lună/student 

- Tarif cazare nesubventionat                                                            - 210 lei/lună/student 

- Tarif studenti cu parinti cadre didactice si studenti straini bursieri  - 45 lei/luna/student 

c) Pentru studenţii straini care studiaza pe cont propriu in lei/valuta 

- Tarif cazare  3 studenti/camera                                                        - 180 lei/lună/student 

- Tarif cazare  2 studenti/camera                                                       - 210 lei/lună/student 

d) Tarif cazare participanti la cursuri sau activitati organizate de catre UTCB sau 

parteneriate  

- tarif valabil pentru perioade mai mari de o saptamana              - 50lei/noapte 

- tarif valabil pentru perioade mai mici de o saptamana   - 75lei/noapte  
 

B. CĂMINUL STUDENŢESC NR. 4 

a) Pentru studenţii cazaţi 3/cameră 

- Tarif cazare subventionat                                                                -  90 lei/lună/student 

- Tarif cazare nesubventionat                                                            - 200 lei/lună/student 

- Tarif studenti cu parinti cadre didactice si studenti straini bursieri   - 35 lei/luna/student 

b) Pentru studenţii cazaţi 2/cameră 

- Tarif cazare subventionat                                                         - 140 lei/lună/student 

- Tarif cazare nesubventionat                                                    - 250 lei/lună/student 

-Tarif studenti cu parinti cadre didactice si studenti straini bursieri    - 85 lei/luna/student 

c) Pentru studenţii straini care studiaza pe cont propriu in lei/valuta 

- Tarif cazare  3 studenti/camera                                                        - 200 lei/lună/student 

- Tarif cazare  2 studenti/camera                                                        - 250 lei/lună/student 

d) Tarif cazare participanti la cursuri sau activitati organizate de catre UTCB sau 

parteneriate  

- tarif valabil pentru perioade mai mari de o saptamana               - 50lei/noapte 

- tarif valabil pentru perioade mai mici de o saptamana      - 75lei/noapte  

e) Permis acces auto                                                     - 30 lei/lună/student 

 

C. CĂMINUL STUDENŢESC NR. 5 

a) Pentru studenţii cazaţi 3/cameră 

- Tarif cazare subventionat                                                                    - 130 lei/lună/student 

- Tarif cazare nesubventionat                                                - 240 lei/lună/student 

- Tarif studenti cu parinti cadre didactice si studenti straini bursieri       - 75 lei/luna/student 

b) Pentru studenţii cazaţi 2/cameră 

- Tarif cazare subventionat                                                              - 230 lei/lună/student 

- Tarif cazare nesubventionat                                                  - 340 lei/lună/student 

-Tarif studenti cu parinti cadre didactice si studenti straini bursieri    - 175 lei/luna/student 

c) Pentru studenţii straini care studiaza pe cont propriu in lei/valuta 

- Tarif cazare  3 studenti/camera                                                        - 240 lei/lună/student 

- Tarif cazare  2 studenti/camera                                                        - 340 lei/lună/student 
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d) Tarif cazare participanti la cursuri sau activitati organizate de catre UTCB sau 

parteneriate                 

- tarif valabil pentru perioade mai mari de o saptamana               - 50lei/noapte 

- tarif valabil pentru perioade mai mici de o saptamana    - 75lei/noapte  

 

D. CĂMINUL STUDENŢESC NR. 7 

a) STUDENŢII NEFAMILISTl 

a1) Pentru studenţii cazaţi 3/cameră 

- Tarif cazare subventionat                                                                     -110 lei/lună/student 

- Tarif cazare nesubventionat                                                           - 220 lei/lună/student 

-Tarif studenti cu parinti cadre didactice si studenti straini bursieri        - 55 lei/luna/student 

a2)Pentru studenţii cazaţi 2/cameră 

- Tarif cazare subventionat                                                - 160 lei/lună/student 

- Tarif cazare nesubventionat                                                  - 270 lei/lună/student 

-Tarif studenti cu parinti cadre didactice si studenti straini bursieri      - 105 lei/luna/student 

a3)Pentru studenţii straini care studiaza pe cont propriu in lei/valuta 

- Tarif cazare  3 studenti/camera                                                       - 220 lei/lună/student 

- Tarif cazare  2 studenti/camera                                                        - 270 lei/lună/student 

 

b) STUDENŢII FAMILIŞTI 

- Tarif cazare subventionat                               - 320 lei/lună/fam. 

- Tarif cazare unul subv. si unul nesubv.                    - 430 lei/lună/fam. 

- Tarif cazare nesubventionat                                                  - 540 lei/lună/fam. 

-    Taxă suplimentară pentru fiecare copil                                        - 50 lei/lună 

 

c) Tarif cazare participanti la cursuri sau activitati organizate de catre UTCB sau 

parteneriate  

- tarif valabil pentru perioade mai mari de o saptamana              - 60lei/noapte 

- tarif valabil pentru perioade mai mici de o saptamana   - 80lei/noapte  

               

E. MAJORĂRI DE TARIFE PENTRU CHELTUIELI SUPLIMENTARE: 

Studenţii depistaţi aruncând resturi menajere în jurul căminului, fumat în cameră, 

introducerea şi consumul băuturilor alcoolice, deteriorarea bunurilor, lipirea afişelor în alte locuri 

decât cele amenajate, folosirea aparatelor improvizate de încălzire, neefectuarea curăţeniei în 

camerele în care locuiesc: 

a) la prima abatere     - 200,00 lei/student 

b) la a doua abatere    - 400,00 lei/student 

c) la a treia abatere     - 600,00 lei/student 

d) excludere definitivă din căminele U.T.C.B. 

 

F. CADRE DIDACTICE, DOCTORANZI ȘI ANGAJAŢI 

- Tarif cazare /persoana                                                        - 270 lei/lună/persoană 

-   Tarif cazare familisti          - 540/lei/luna/fam. 

-   Taxă suplimentară pentru fiecare copil                                               - 50 lei/lună 

 

G. Studenţii străini bursieri Erasmus sau din alte acorduri internationale vor achita 

tariful de cazare 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. 

Având în vedere numărul mare de studenţi care părăsesc căminul fără a anunţa, conform art. 

8 lit. p din CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE, ceea ce conduce la crearea unor debite greu de 
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recuperat, în vederea rezolvării acestei probleme se aprobă încasarea anticipată a unei taxe de 

cămin la nivelul tarifului de cazare pentru fiecare cămin, inclusiv pentru cetăţenii străini.  

Taxa încasată anticipat se va regulariza in cursul anului universitar. 

 

 Tariful de cazare se va achita anticipat in ultima decada a lunii in curs pentru luna 

urmatoare. 

 Daca pe perioada cazarii numarul de studenti cazati intr-o camera se reduce, studentii vor 

achita tariful pentru toata unitatea locativa. In cazul in care nu sunt de acord cu 

micsorarea numarului de studenti cazati pot face o cerere de relocare intr-un spatiu in 

care numarul de studenti sa fie similar cu numarul initial de studenti cazati (actiune la 

dispozitia Serviciului Social). Solicitarea de relocare se va face in prima luna de la 

reducerea numarului de studenti cazati in camera. 

 

DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIV,   

        

Ec.drd. Monica Florentina CALOPEREANU 

 

                                        DIRECTOR ADMINISTRATIV,                                                                    

Ing. Marius CHIRICA 

 
                SEF SERV.CAM.-CANT. SI BURSE STUDENTESTI,           

                     Ec. Oana NEAGU 

 


