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Anexa 1 la Hotărârea Senatului nr. 8412/17.09.2021 

 

Cuantumul taxelor și tarifelor pentru anul universitar 
2021-2022 

 
ART.1 ÎNSCRIERI ADMITERE 

a. Înscriere la concurs pentru admitere la studii de licență în învățământul 
universitar inclusiv contestații (concurs 1 iulie 2021, concurs 2 septembrie 2021) 

i. candidați români 100 lei 
ii. candidați străini – NON-UE 75 euro 
iii. candidați din categoria românii de pretutindeni 0 lei 

b. Înscriere  la  concurs  pentru  admitere  la  masterat  inclusiv contestații (concurs 
vară iulie 2021, concurs toamnă septembrie 2021)  

i. candidați români 100 lei 
ii. candidați străini – NON-UE 75 euro 
iii. candidați din categoria românii de pretutindeni 0 lei 

c. Înscriere la concurs pentru admitere la doctorat 2020, inclusiv testul de limbă 
străină 

i. candidați români 100 lei 
ii. candidați străini – NON-UE 75 euro 
iii. candidați din categoria românii de pretutindeni 0 lei 

d. 
Înscriere la concurs pentru continuarea studiilor la Ciclul I de către absolvenții cu 
diplomă ai învățământului de scurtă durată (colegiu), inclusiv contestații 
(sesiunea septembrie 2020) 

i. candidați români 100 lei 
ART.2 ÎNMATRICULĂRI, REÎNMATRICULĂRI 

a. 
Înmatriculări ( anii I indiferent Ciclul și forma de învățământ, precum 
și cursurile postuniversitare) 125 lei 

b. Reînmatriculări ( indiferent de Ciclu și de anul de studii) 225 lei 
ART.3 TAXE PENTRU DIFERITE ACTIVITĂȚI DIDACTICE SUPLIMENTARE SAU 

NEINCLUSE ÎN PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT ALE ANULUI UNIVERSITAR 

a. 
Susținerea examenului de finalizare a studiilor pentru absolvenți ai 
altor universități   500 lei 

b. Repetarea examenului de finalizare a studiilor 250 lei 

c. 
Taxe pentru a treia examinare și următoarele în vederea obținerii 
creditelor transferabile de studii pentru o disciplină (activitate) 50 lei 

d. Diferențe (pentru fiecare examen sau colocviu) [1] 50 lei 
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ART.4 TAXE DE ȘCOLARIZARE 

a. 
Taxe anuale pentru perioada de studii ce depășește durata studiilor 
prevăzută de legea învățământului de 4 ani (studii de licență, 
domeniul științe inginerești) cu predare în limba română[2] 

4200 lei 

b. 
Taxe anuale pentru perioada de studii ce depășește durata studiilor 
prevăzută de legea învățământului de 4 ani (studii de licență, 
domeniul științe inginerești) cu predare în limbi străine[2] 

4500 lei 

c. 
Taxe anuale pentru perioada de studii ce depășește durata studiilor 
prevăzută de legea învățământului de 3 ani (studii de licență, 
domeniul filologie – specializare traducere și interpretare)[2] 

3600 lei 

d. 
Cuantumul taxei anuale de studiu pentru candidații declarați admiși 
la învățământul universitar pe locurile cu taxă la studii de licență 
domeniul științe inginerești, cu predare în limba romană[2] 

4200 lei 

e. 
Cuantumul taxei anuale de studiu pentru candidații declarați admiși 
la învățământul universitar pe locurile cu taxă la studii de licență 
domeniul științe inginerești, cu predare în limbi străine[2] 

4500 lei 

f. 
Cuantumul taxei anuale de studiu pentru candidații declarați admiși 
la învățământul universitar pe locurile cu taxă, la studii de licență de 
3 ani domeniul filologie – specializare traducere și interpretare[2] 

3600 lei 

g. 
Cuantumul taxei anuale de studiu pentru candidații declarați admiși 
la învățământul universitar pe locurile cu taxă la studii de master 
domeniul științe inginerești, cu predare în limba romană[2] 

4200 lei 

h. 
Cuantumul taxei anuale de studiu pentru candidații declarați admiși 
la învățământul universitar pe locurile cu taxă la studii de master 
domeniul științe inginerești, cu predare în limbi străine[2] 

4500 lei 

i. 
Cuantumul taxei anuale de studiu pentru candidații declarați admiși 
la învățământul universitar pe locurile cu taxă, la studii de master, 
domeniul filologie – specializare traducere și interpretare[2] 

3600 lei 

j. 
Cuantumul taxei anuale de studiu pentru candidații declarați admiși 
la învățământul universitar pe locurile cu taxă, la studii de master, 
domeniul științe ale educației[2] 

2400 lei 

h. Cuantumul taxei pentru fiecare Modul de pregătire 
psihopedagogică[3] 

1400 lei 

k. Cuantumul taxei anuale pentru studii de conversie profesională[3] 2400 lei 

l. 
Cuantumul taxei anuale de studiu pentru candidații declarați admiși 
la învățământul universitar pe locurile cu taxă, la studii de doctorat – 
studenți români[4] 

5000 lei 

m. 
Cuantumul taxei de studii pentru programul pregătitor de limba 
română pentru cetățenii străini din state membre UE si din state SEE 
- Limbaje specializate: Științe inginerești, matematică, economie[4] 

4200 lei 

n. 

Cuantumul taxei de studii pentru programul pregătitor de limba 
română pentru cetățenii străini din state membre UE si din state SEE 
- Limbaje specializate: Științe biologice, biomedicale si socio-
umane[2] 

4500 lei 

o. 
Cuantumul taxei de studii pentru candidații declarați admiți la 
învățământul non-universitar terțiar, inclusiv taxa de înmatriculare[2] 2400 lei 
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ART.5 
TAXA DE ŞCOLARIZARE PENTRU STUDENŢII PLĂTITORI DE TAXE ÎN VALUTĂ 
(CONT PROPRIU VALUTAR) 

a. Taxa de școlarizare anuală pentru studii licență sau master[8] 2430 euro 
b. Taxa de școlarizare anuală pentru studii de doctorat[8] 2610 euro 
c. Testul de competență lingvistică 45 euro 

d. Taxă de examen pentru participarea la sesiunea de restanțe de 
toamnă 

45 euro 

e. Taxă de școlarizare anuală anul pregătitor - Limbaje specializate: 
Științe inginerești, matematică, economie 2430 euro 

f Taxă de școlarizare anuală anul pregătitor - Limbaje specializate: 
Științe biologice, biomedicale si socio-umane 2880 euro 

ART. 6 SERVICIILE SUPLIMENTARE CE POT FI OFERITE LA CERERE 
a. Întocmirea și eliberarea duplicatelor după 
i. diplome și certificate de studii 200 lei 
ii. diplome și certificate de studii în regim de urgență 250 lei 
iii. foi matricole / supliment la diplomă (tarif pe pagină) 25 lei 
iv. carnet de student și legitimații de transport ( în cazul pierderii) 25 lei 
b. Întocmirea și eliberarea programelor analitice 

i. 
Cuantum maxim promoția curentă (10 lei pe pagină) – licență sau 
master 150 lei 

ii. Cuantum maxim alte promoții (10 lei pe pagină) – licență sau master 250 lei 

iii. 
Cuantum maxim promoția curentă urgență (20 lei pe pagină) – 
licență sau master[9] 300 lei 

iv. Cuantum maxim alte promoții urgență (20 lei pe pagină) – licență 
sau master[9] 500 lei 

c. 
Tarif pe pagină pentru întocmirea și eliberarea (la cerere) a 
adeverințelor care necesită verificări în arhive ( mai puțin cele 
necesare întocmirii dosarelor pentru pensie)  

25 lei 

d. 

Tarif pe pagină pentru întocmirea și eliberarea situațiilor școlare 
pentru studii parțiale necesare a fi folosite în interes personal în 
afara Universității Tehnice de Construcții București sau pentru studii 
complete pentru absolvenții din  perioada 1984 – 1995 pentru care 
prevederile legale în vigoare la data respectivă nu stipulau întocmirea 
acestor documente  

25 lei 

e. 
Tarif de validare a calității de absolvent pentru eliberare ștampilă 
electronică  50 lei 

f. 
Confirmări de studii pentru absolvenți aflați în afara țării (inclusiv echivalare 
studii articolul 153. alin 2 din Legea Educatiei Nationale 1/2011 și expediere 
poștală) 

i. Prima expediție[7] 100 euro 
ii. O altă expediție[7] 75 euro 

g. Taxe de înmagazinare (pentru  acte  de  studii neridicate)  - începând cu actele de 
studii ale promoției 2020 

i. 2-5 ani 100 lei 
ii. 5-10 ani 150 lei 
iii. 10-15 ani 200 lei 
iv. Peste 15 ani 300 lei 
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h. 
Taxa pentru echivalarea materiilor studiate în alte universități pentru studenții 
care vin la completare de studii în UTCB sau alte cazuri similar 

i. pentru studenții înmatriculați la buget 500 lei 
ii. pentru studenții plătitori de taxe în lei (cont propriu în lei) 500 lei 
iii. pentru studenții plătitori de taxe în valută (cont propriu valutar) 270 euro 
ART. 7 ÎNCHIRIERI  SPAȚII  ȘI DIVERSE ALTE TAXE   
a. Sala de sport a UTCB (la care se adaugă TVA) 
i. Chirie teren de joc 1100 mp pe oră[5] 250 lei 
ii. Chirie teren de joc 1100 mp + 2 vestiare pe oră[5] 300 lei 
iii. Chirie teren de joc 1100 mp + 4 vestiare pe oră[5] 350 lei 
iv. Chirie sală de fitness pe oră pe persoană[5] 20 lei 
v. Chirie sală de fitness pe lună pe persoană[5] 100 lei 
vi Chirie sală de fitness pe oră[5] 100 lei 
vii. Chirie sală de dans pe oră[5] 100 lei 
b. Chirie spații UTCB (la care se adaugă TVA și utilități) 
i. Chirie pentru spații mai mici de 2 mp, pe metru pătrat[6] 175 lei 
ii. Chirie pentru spații mai mari de 2 mp, pe metru pătrat[6] 300 lei 
c. Acces auto campus UTCB 
i. Taxă acces auto pe timpul zilei între orele 06.00 – 22.00 75 lei 

ii. 
Loc de parcare pentru timp de noapte 22.00 – 06.00 valabil un an 
fiscal[10] 425 lei 

iii. Loc de parcare pe zi pentru 24h 20 lei 
iv. Loc de parcare studenți căminul C4 pe lună 60 lei 
d. Tarife de cazare cămine nesubvenționat  
i. Tarif de cazare pe cameră în căminul C3 lunar 750 lei 
ii. Tarif de cazare pe cameră în căminul C4 lunar 750 lei 
iii. Tarif de cazare pe cameră în căminul C5 lunar 880 lei  
iv. Tarif de cazare pe cameră în căminul C7 lunar 850 lei 
v. Tarif cazare cameră de protocol pe zi de persoană 30 lei 

 

[1] - fac excepție studenții care efectuează activități didactice în străinătate, prin facilitățile 
UTCB 

[2] – tarifele se plătesc în 3 tranșe, având termen limită: 

✓ Tranșa 1 – sfârșitul celei de a treia săptămâni de activități didactice din semestrul I 
(înmatricularea este condiționată de achitarea acestei tranșe) 

✓ Tranșa 2 – sfârșitul ultimei săptămâni de activități didactice din semestru I 
(participarea la sesiunea de examene aferentă primului semestru este condiționată de 
plata acestei tranșe) 

✓ Tranșa 3 – sfârșitul ultimei săptămâni de activități didactice din semestru II 
(participarea la sesiunea de examene aferentă celui de al doilea semestru este 
condiționată de plata acestei tranșe) 
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[3] – tarifele se plătesc în 2 tranșe, având termen limită: 

✓ Tranșa 1 – sfârșitul cele de a 3-a săptămâni din luna octombrie (înmatricularea este 
condiționată de achitarea acestei tranșe) 

✓ Tranșa 2 – sfârșitul ultimei săptămâni de activități didactice (participarea la sesiunea 
de examene este condiționată de plata acestei tranșe) 

[4] – tarifele se plătesc în 2 tranșe, având termen limită: 

✓ Tranșa 1 – sfârșitul celei de a 3-a săptămâni din luna octombrie (înmatricularea este 
condiționată de achitarea acestei tranșe) 

✓ Tranșa 2 – sfârșitul celei de a 3-a săptămâni din luna martie 

[5] – utilități incluse 

[6] – utilități neincluse 

[7] – nu sunt incluse comisioanele interbancare 

[8] – tarifele se plătesc în într-o singură transă la sfârșitul celei de a 3-a săptămâni din luna 
octombrie 

[9] – regim de urgență înseamnă eliberarea documentelor în 10 zile lucrătoare; regim normal 
înseamnă eliberarea documentelor în 20 de zile lucrătoare 

[10] – Numărul total de locuri de parcare din campusul UTCB: 

- Bulevardul Lacul Tei nr.122-124 - 106  

- Bulevardul Pache Protopopescu nr.66 – 11  

- Calea Plevnei nr. 59 – 30  

- Strada Rascoala din 1907 nr. 5 – 6  

- Strada Inginerilor Tei (Cămin 4) – 30  

Taxa de 425 de lei va fi însoțită de taxa de acces auto în campusul UTCB. 


