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                 APROBAT în şedinţa CA din 07.06.2017 

TAXE  

pentru anul universitar 2017/2018 
 

Nr.crt FELUL TAXEI Valoare (lei) 

Cap. I - TAXE  pt. ACTIVITATEA  DIDACTICĂ  A  STUDENŢIILOR  

  1. Taxa de înmatriculare (înregistrarea pt. prima datã într-un registru matricol a unui student) 

Obs. Cetăţenii din Republica Moldova, bursieri ai statului român (pentru care s-a emis Ordinul MECTS 

cu încadrare la bursă sau fără taxă, fără bursă), sunt scutiţi de această taxă - termen 1 octombrie 2016 

Obs. Studenții români de pretutindeni bursieri ai statului român (pentru care s-a emis Ordinul MEN cu 

încadrare fie la bursă, fie la fără taxă și fără bursă) și studenții cetățeni non-UE bursieri ai statului 

român (pentru care s-a emis Scrisoare de accept de către MEN și sunt înscriși în registrul de burse MEN) 

sunt scutiți de plata taxei de înmatriculare. 

 
 

100  

  2. Taxa de reînmatriculare : 
    a) la începutul anului universitar (studenţi exmatriculaţi în anii anteriori) 200 

    b) revenire asupra exmatriculării din cursul anului universitar 100 

 c) la DECIDFR 100 

  3. Taxa de transfer: 
a) de la UTCN la altă universitate 200 

b) de la altă universitate la UTCN   50 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taxa anuală de şcolarizare (asigură, ca şi subvenţia primită pt. un student bugetar, prezentarea o 

singură dată, la termenul planificat, pt. activităţile cuprinse în fişa fiecărei discipline obligatorii sau 

opţionale din planul de învăţământ, corespunzător pentru maxim 60 credite ECTS) 
VALOAREA PUNCTULUI DE CREDIT  SE DETERMINA CA PARTE ÎNTREAGĂ DIN VALOAREA 

OBŢINUTĂ PRIN RAPORTUL DINTRE TAXA ANUALĂ CORESPUNZĂTOARE FACULTĂŢII ŞI CELE 60 

DE CREDITE AFERENTE.  

a) Pt. studenţii înscrişi la toate programele de studii (înv.licenţă şi master): 

 

 - specializările de la Fac. de Arhitectură şi Urbanism  4400 

 - specializările de la Facultăţile de inginerie din Cluj-Napoca şi extensii  

- (cu predare în limba română)  

3300 

 - specializările de la Facultăţile de inginerie din Cluj-Napoca şi extensii  

- (cu predare în limbi străine)  

3500 

 - specializările de la Facultatea de Inginerie CUNBM, respectiv specializările de 

inginerie de la Facultatea de Ştiinţe CUNBM, pentru studenţii înmatriculaţi în 

anul I de studii începând din anul universitar 2016/2017 

 

3300 

 - specializările de la Facultatea de Inginerie CUNBM, respectiv specializările de 

inginerie de la Facultatea de Ştiinţe CUNBM pentru studenţii înmatriculaţi 

înainte de anul universitar 2016/2017 

 

2500 

 - specializările de la Facultatea de Litere CUNBM 2000 

 - specializările de la domeniul de Arte vizuale (Fac.de Litere) CUNBM 2760 

 - specializările Management IF şi IFR, Economia firmei, Informatică economică, 

de la Facultatea de Ştiinţe CUNBM, pentru studenţii înmatriculaţi în anul I de 

studii începând din anul universitar 2017/2018 

 

2300/2500 

 - specializările Managementul afacerilor, Managementul proiectelor de la 

Facultatea de Ştiinţe CUNBM, , pentru studenţii înmatriculaţi în anul I de studii 

începând din anul universitar 2017/2018 

2300/2600 

 - celelalte specializări de la Facultatea de Ştiinţe CUNBM 2000 

  Notă: Taxa se reduce cu 10% dacă se achită integral până la 27.10.2017  

b) Taxa de penalizare (din suma restantă pt. 1 zi calendaristicã) neplată la termen  
Ratele 1, 2 şi 3 reprezentând 1/3 din taxa de la pct. a) (respectiv suma rămasă de plată după achitarea 

confirmării)  se achită până la 27.10.2017, 15.01.2018 şi 16.04.2018  

Scutirea de penalități: se acordă la plata taxelor de școlarizare în cazuri punctuale, cu aprobarea CA 

 

0,1% 

 

c)Taxa pt. disciplinele facultative sau din alt plan de învăţământ (se achită până în 

16.10.2017 pentru semestrul I şi până în 12.03.2018 pentru semestrul II)  

50 lei/credit 

d) DSPP   

 - formare psihopedagogică – nivel I şi II 

 

950 
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Nr.crt FELUL TAXEI Valoare (lei) 

Pentru angajaţi, masteranzi, doctoranzi UTCN: 

  - formare psihopedagogică – nivel I şi II 

  - modulul psihopedagogic nivel I – studenţi cu taxă (CUNBM) 

             - monospecializare 

             - dublă specializare 

  - modulul psihopedagogic nivel II – studenţi masteranzi (înscrişi la masteratele care nu au 

incluse în planul de învăţământ disciplinele psihopedagogice) 

 - taxă de procesare colocviu admitere grad didactic II învăţământ preuniversitar 

 - taxă de procesare colocviu admitere grad didactic I învăţământ preuniversitar 

 - taxă de consultaţii grade didactice  

 - taxa de procesare de echivalare a doctoratului cu gradul didactic I 

 - taxă eliberare adeverinţă pentru grade didactice şi cursuri postuniversitare 

 

750 

 

500 525 

600 

 

750725 

150 

150 

100 

200 

20 

e) DSPP  (Educaţie tehnologicã) - postuniversitar 1000/sem 

2500/an de 

studiu 

f) DECIDFR (taxe stabilite de responsabilul de program si trecute în contractul de şcolarizare) Tarif 

pt.fiecare 

program 

g) Taxa de şcolarizare pentru studenţii străini pe cont propriu valutar (din state non-EU 

şi care nu fac parte din Spaţiul Economic European sau din Confederaţia Eleveţiană) - plata 

în valutã pe 9 luni la începutul anului univ. ** 
- procesare dosar  
- Taxă de procesare dosar pentru toți cetățenii non-UE care aplică pentru studii  

     - învăţământ tehnic, ştiinţe (CUNBM), matematici şi matematici aplicate (CUNBM)  

                  - licenţă, masterat   

                  - postuniversitar  

     - arhitectură 

                  - licenţă 

                  - postuniversitar 

     - învăţământ socio-uman şi economic (CUNBM)  

                  - licenţă, masterat   

                  - postuniversitar  

     - arte (CUNBM)  

                  - licenţă, masterat   

                  - postuniversitar  

     - - taxă pentru an pregătitor de limbă română, pentru cetăţenii non-EU taxă pentru an pregătitor de 

limbă română, pentru cetăţenii din state terțe UE primiţi la studii cu taxă 

     - - taxă pentru an pregătitor de limbă română, pentru cetăţenii EU şi SEE taxă pentru an pregătitor de 

limbă română, pentru toți cetăţenii UE, Confederația Elvețiană şi SEE 

     - - taxă pentru an pregătitor de limbă română, pentru cetăţenii străini de etnie română  

        primiţi la studii cu taxă taxă pentru an pregătitor de limbă română, pentru studenții români de 

pretutindeni primiţi la studii cu taxă 

 

 
 

 

70 Euro* 

 

 

270 Euro/lună 

290 Euro/lună 

 

350 Euro/lună 

370 Euro/lună 

 

220 Euro/lună 

240 Euro/lună 

 

 

420 Euro/lună 

440 Euro/lună 

270 Euro/lună 

 

3300 lei/an 

 

 

3300 lei/an 

     - colocviul de admitere la doctorat 100 Euro 

     - programul de pregătire avansată/- programul de cercetare ştiinţifică – doctorat (taxele se plătesc pe 

întreaga durată a anului universitar, inclusiv pentru perioadele de vacanţă prevăzute în structura anului 

universitar). 

                   - învăţământ tehnic, ştiinţe (CUNBM), matematici şi matematici aplicate (CUNBM)  

               - arhitectură 

                 - socio-uman şi economic (CUNBM)  

               - muzică şi arte (CUNBM) 

 

 

 

350 Euro/lună 

400 Euro/lună 

240 Euro/lună 

440 Euro/lună 

    - susţinerea tezei de doctorat  

                   - învăţământ tehnic, ştiinţe (CUNBM), matematici şi matematici aplicate (CUNBM)  

               - arhitectură 

                 - socio-uman şi economic (CUNBM)  

               - muzică şi arte (CUNBM) 

 

1000 Euro 

1500 Euro 

440 Euro 

840 Euro 

Taxele studenţilor EU/SEE 

Taxa de școlarizare pentru studenții români de pretutindeni și cetățeni UE/SEE/Confederația Elvețiană 
identice cu 

taxele 
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Nr.crt FELUL TAXEI Valoare (lei) 

Taxele studenţilor non-EU - cazuri speciale cu aprobarea MEN 

Taxa de școlarizare pentru studenții non-UE (cazuri speciale cu aprobarea MEN) 

cetăţenilor 

români 

Free movers EU/SEE 

Taxa de școlarizare pentru studenții incoming de tip free-mover din UE/SEE/Confederația Elvețiană 

 Taxele studenţilor etnici români care îşi pierd statutul de bursieri ai statului 

român 

Taxa de școlarizare pentru studenții români de pretutindeni care își pierd statutul de bursier al statului 

român 

5. Taxa de susţinere a unor examene în sesiunile aferente semestrului în care se 

studiază disciplina ( plată pt. fiecare “probã”  a  disciplinei pânã la data de 15.01.2017 (pentru 

sem.I) şi 25.05.2018 (pentru sem.II), dacă disciplina este contractată peste 60 de credite): 
a) examene din anii de studiu precedenţi (studenţii care au promovat în an superior, dar au 

restante din anii anteriori - doar examenul) 
b) examene din anii de studiu precedenţi (studenţii strãini pe cont propriu valutar care au promovat 

în an superior, dar au restante din anii anteriori- doar examenul)examene din anii de studiu 

precedenţi (studenţii strãini pe cont propriu valutar care au promovat în an superior, dar au 

restante din anii anteriori- doar examenul, conform HCA Nr. 249/17.12.2013) 

 

 
 

150 lei 

 
40 

euro/probă* 

c) repetarea disciplinei din anii de studiu precedenţi (studenţii care au promovat în an superior, 

dar au restante din anii anteriori -  refacerea disciplinei)- Conform HCA 249/17.12.2013 

Conform valorii 
punctului de 

credit ECTS 

aferent 
d)  repetarea disciplinei din anii de studiu precedenţi (studenţii strãini pe cont propriu valutar care 

au promovat în an superior, dar au restante din anii anteriori- refacerea disciplinei)repetarea 

disciplinei din anii de studiu precedenţi (studenţii strãini pe cont propriu valutar care au 

promovat în an superior, dar au restante din anii anteriori- refacerea disciplinei, conform 

formulei stabilită în HCA Nr. 249/17.12.2013) 

Tarife prin 

decizii ale C.A. 

Taxa de susţinere a unor examene în sesiunea de restanţe (a fiecărui semestru )  

 ( plată pt. fiecare “probã”  a  disciplinei): 
e) repetarea unor examene de la pct. a,b şi c  pt. care au fost achitate taxele 

 

gratuit 

f) mărire de notă (primele 2 examene sunt gratuite) 50 

Taxa de susţinere a unor examene în sesiunea de restanţe (din toamnă) 

  g) repetarea unor examene pt. care au fost achitate taxele ECTS, iar studentul nu s-a prezentat 

nici în sesiunea aferentă semestrului, nici în cea de consultaţii şi restanţe aferentă semestrului  

  h) repetarea unor examene pt. care au fost achitate taxele ECTS, iar studentul s-a prezentat : 

     -  doar o singură dată (în sesiunea aferentă semestrului sau cea de consultaţii şi restanţe  

         aferentă semestrului), 

    - atât în sesiune, cât şi în restanţă ; 

  j) repetarea unor examene pentru care au fost achitate taxele, iar studentul s-a prezentat doar o 

singură dată în sesiunea aferentă semestrului sau în cea de consultaţii şi restanţe aferente 

semestrului, iar pentru absenţa de la a doua prezentare are adeverinţă medicală (cf. ECTS) 

 

150 

 

 

100 

 

 

gratuit 

Taxa de susţinere a unor examene în sesiuni speciale (reexaminare) aprobate de 

Consiliul de Administratie: 
j)  repetarea unor examene de la pct. a şi c pt.care au fost achitate taxele  

Tarife prin 

decizii ale C.A. 

   k)  repetarea unor examene de la pct. e pentru care au fost achitate taxele Tarife prin 

decizii ale C.A. 

Taxa de susţinere a unor examene la DECIDFR: 
l)  examene din anii precedenţi (cursanţii care au promovat în an superior, dar au restante din ani 

anteriori), reexaminare  

100 

6. Taxa de recuperare (în cazul absentării nemotivate de la orele planificate) a unor activităţi 

practice (laboratoare, proiecte) care sunt obligatorii pentru prezentarea la examene: 

                -  în cursul semestrelor, sesiuni examene iarnã şi varã, toamnă 
40 

lei/sedinţă 

 

7. Taxa pt. activităţile didactice neincluse în planul de învăţământ sau activităţi 

auxiliare activităţii didactice  

Tarife pt. 

fiecare activ., 

care sã acopere 

cheltuielile, cu 

aprobarea CA 
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Nr.crt FELUL TAXEI Valoare (lei) 

8. Taxa de înscriere la examenul de finalizare a studiilor (absolvire / diplomă / 

disertaţie) 
a) absolvenţi din afara UTCN 300 

 b) absolvenţi facultaţi UTCN  care  nu au promovat examenul in sesiunile de bazã aferente 

promoţiei 
200 

 c) absolvenţi DECIDFR care  repetă examenul 100 

9 Taxa pentru arhivare şi eliberare acte de studii (neridicate) la peste 3 ani de la 

absolvire 

200 

10. Eliberarea actelor de studii la finalizarea studiilor  gratuit 

11. Taxa pentru eliberare în regim de urgenţă a unui act de studii: diplomă, supliment 

la diplomă, certificat (maxim 10 zile lucrătoare) 

 

200 

12. Taxa pentru eliberare la cerere a unei confirmări a datelor înscrise pe un act de 

studii  

75 

13. Taxa de eliberare a duplicatelor: 
a) carnet de student 100 

b) foaia matricolă/ supliment la diplomă  300 

c) diplomă de studii  300 

14. Taxa de eliberare a situaţiilor şcolare la cerere (tarif dublu în regim de urgenţă~48 ore) 
a) foaia matricolă 100 

b) programa analitică 100 

c) adeverinţă cu număr de credite 100 

15.    Taxa de confirmare a actelor de studii - la cerere (în străinătate) 

a)   a) confirmare acte de studii Taxa pentru confirmarea actelor de studii pentru străinătate, la 

cerere, per set (Conform Hotărârii Senatului Universitar Nr. 555/26.02.2016) 

 

50 USD* 

   b) b) expedierea confirmării prin serviciul EMS al Poştei Române Taxa pentru expedierea în 

străinătate, la o singură adresă, a unui set de acte de studii confirmate, prin serviciul de poștă rapidă 

al Poștei Române (Conform Hotărârii Senatului Universitar Nr. 555/26.02.2016) 

40 USD* 

16. Taxa pentru eliberarea adeverinţelor de student (studenţi cetăţeni străini non-EU) 

pentru ambasadă, armată, bancă etc.  
Obs. Cetăţenii din Republica Moldova, bursieri ai statului român (pentru care s-a emis Ordinul MECTS 

cu încadrare la bursă sau fără taxă, fără bursă), sunt scutiţi de această taxă 

Taxa pentru eliberarea adeverinței de student într-o limbă străină pentru toate categoriile de studenți 

25 lei/buc 

17. Taxa pentru traducerea adeverinţei de student (pentru mobilităţi de tip internship, 

admitere străinătate, W&T etc.)Taxa pentru traducerea adeverinței de student (în baza 

adeverinței emise de facultate) pentru toate categoriile de studenți 

 

25 lei/buc 

18. Taxa pentru testul de competenţă lingvistică – test eliminatoriu înaintea înmatriculării 

(studenţi cetăţeni străini non-EU)Taxa pentru testul de competență lingvistică efectuat înaintea 

înmatriculării, pentru limbi de circulație internațională, pentru candidații non-EU care aplică la studii pe 

cont propriu valutar.  

Obs. Candidații care au absolvit studiile într-o limbă străină sau cei care dețin certificate de tip 

Cambridge, Toefl, Delf, etc. echivalate de către Departamentul de Limbi Moderne și Comunicare, sunt 

scutiți de această taxă. 

50Euro* 

Cap. II – TAXE  pt. ÎNSCRIERE la ADMITERE  

19. Taxa de înscriere la simulare admitere  50 lei 

20. Taxa de înscriere la admitere (inv.licenţă, continuare studii, studii aprofundate, 

master) 

150/ 

200 (Arhit.) 

21. Taxa pentru confirmarea locului la taxă (face parte din rata 1 a taxei de şcolarizare) 500 

22. Taxa de înscriere - admitere la doctorat : 
a) persoane din UTCN   75 

b) ceilalţi candidaţi   150 

23. Taxă de procesare colocviu admitere grade didactice invãţãmânt preuniv. (DSPP) 

 
 

50 
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Nr.crt FELUL TAXEI Valoare (lei) 

Cap. III – TAXE DOCTORALE ŞI DE ABILITARE (cetăţeni români, EU şi care fac parte 

din Spaţiul Economic European sau din Confederaţia Eleveţiană ) 

 

24. Taxa anuală de şcolarizare pentru doctoranzii cu taxã  înscrişi începând din anul 

univ. 2012/2013  

1000 Euro * 

25. Taxa anuală de şcolarizare pentru doctoranzii cu taxã angajaţi UTCN şi/sau în 

sistemul naţional de învăţământ/ în institutele naţionale de cercetare   

500 Euro * 

26. Taxa de susţinere a tezei pentru doctoranzii cu taxã      1000 Euro* 

27. 
Taxa anuală pt.depăşirea perioadei de finanţare (doctoranzi admişi la buget, care nu au 

acumulat 180 de credite în perioada de stagiu)- pentru doctoranzi admişi după 2011  
200 Euro* 

28. Taxa de susţinerea publică a tezei în afara perioadei de finanţare  (doctoranzi 

admişi la buget) 
a) doctoranzi angajaţi ai UTCN   

 

 

800 Euro* 

b) doctoranzi angajaţi în alte universităţi sau în sistemul naţional de învăţământ/ institute 

naţionale de cercetare  

800 Euro* 

c) alţi doctoranzi   1000 Euro* 

29. Taxa pentru examenul de abilitare  

a) persoane din UTCN 

b) persoane din afara UTCN   

 

900 Euro* 

1200 Euro* 

Cap. IV - TAXE pt. TESTUL DE  LIMBÃ  STRĂINÃ  

30. Test pt. obţinerea LA CERERE a certificatului de competenţă lingvistică de cãtre: 

a) studenţi, absolvenţi şi angajaţi ai UTCN 30 

b) studenţi, absolvenţi şi angajaţi ai UTCN în regim de urgenţă 60 

c) participanţi din afara UTCN 60 

 d) participanţi din afara UTCN în regim de urgenţă 90 

31. Test limbă străină pentru trecerea la specializări cu predare în limbi străine: 20 

32. Duplicat certificat competenţă ligvistică 30 
*  - se achită în lei la cursul zilei 

** - Aceste taxe de şcolarizare pentru studenţii străini pe cont propriu valutar (din state non-UE şi care nu fac 

parte din Spaţiul Economic European sau din Confederaţia Eleveţiană) se aplică numai pentru studenţii 

înmatriculaţi în anul universitar 2016/2017. Pentru ceilalţi studenţi din această categorie se aplică taxele din 

momentul înmatriculării. 

 



 

6 

 

Cap. V - TAXE ARHIVĂ Valoare  

33. Cercetare arhivistică pe o perioadă de: 

a)  1  -  6 ani    

 

25 lei 

b)   7 - 10 ani   50 lei 

c) 11 - 15 ani   75 lei 

d) 16 - 20 ani   100 lei 

e) peste 20 ani  125 lei 

34. Taxă de eliberare adeverinţe cu informaţii din arhivă      25 lei 

 Taxă de eliberare adeverinţe cu informaţii din arhivă în regim de urgenţă 

(48 ore)     
50 lei 

   

35. Taxă de eliberare adeverinţe cu informaţii din arhivă şi expediere  cu 

confirmare prin poştă în România.      
35 lei 

35.1 Taxă de eliberare adeverinţe cu informaţii din arhivă şi expediere  cu 

confirmare prin poştă în străinătate 
10 euro* 

36. Taxă de păstrare acte originale la dosar în arhivă.  25 lei 

Cap. VI - TAXE pt. BIBLIOTECĂ  

37. Taxă de eliberare permis bibliotecă 

a) personal UTCN 

 

10 

b) viza anuală permis bibliotecă 5 

c) utilizatori externi persoane fizice - anual 75 

d)utilizatori externi persoane fizice – lunar 10 

e) utilizatori externi persoane juridice - anual 350 

38. Taxă de eliberare duplicat permis bibliotecă 

Valoare dublă 

faţã de cele de 

la pct. 36 

39. Taxă de eliberare duplicat permis bibliotecă – studenţi 10 

40. Taxă de penalizare pt. nerespectarea termenului de restituire a 

publicaţiilor împrumutate (lei / publicaţie / zi întârziere) 
1 

41. Taxă de penalizare pt. nerestituirea publicaţiilor de către absolvenţi sau 

exmatriculaţi (lei / publicaţie / an şcolar) 
50 

42. Taxă de recuperare publicaţii pierdute (lei/publicaţie) Pretul 

actualizat + 

1÷5 ori pretul 

actualizat 

43. Taxă de restaurare publicaţii minim 20 

44. Tehnoredactare computerizată (lei/pag)   2 

45. Sinteze documentare sau lucrări bibliografice la cerere Minim  200 

46. Copii Xerox (lei/coală)  

Format A4 
- faţă  0,10 

- faţă/verso 0,20 

Format A3 
- faţă 0,20 

- faţă/verso 0,40 

47. Consultare aplicaţii informatice de către cititori externi (lei/oră): 

a) LEGIS 

b) Catalog standarde 

 

10 

10 

 

NOTA:  taxele nespecificate în tabelul de mai sus pentru studenţii străini non-EU sunt identice cu 

cele ale cetăţenilor români.  

 

*  - se achită în lei la cursul zilei 



 

7 

 

Nr. crt. FELUL TAXEI Valoare (lei) 

 Cap. VII - TAXE pt. ATELIERUL  de MULTIPLICARE  

48. Tezã de doctorat şi alte lucrãri pt. cadre didactice şi studenţi (lei/buc) 

a) Broşare 

 

5,5 

b) Capsare 3,00 

49. Tipar digital ALB-NEGRU A4 pt. cadre didactice şi studenţi (lei/colã) 80g/mp: 

a) faţã 

 

0,20 

b) faţã/verso 0,35 

50. Tipar digital ALB-NEGRU A3 pt. cadre didactice şi studenţi (lei/colã) 80g/mp: 

a) faţã 

 

0,40 

b) faţã/verso 0,70 

51. Tipar digital COLOR pt. cadre didactice şi studenţi (lei/coală)   

Format A4 

(210x297 mm) 

80 /mp –    faţă 

- faţă/verso 

1,20 

2,30 

140 g/mp – lucios 1,50 

170 g/mp – lucios 1,80 

250 g/mp – mat 2,20 

280 g/mp – lucios 2,30 

Format A3 

(297x420 mm) 

80 /mp –    faţă 

- faţă/verso 

2,40 

4,60 

120 g/mp – lucios 2,90 

160 g/mp – mat 3,20 

170 g/mp – lucios 3,30 

250 g/mp – mat 4,00 

250 g/mp – lucios 4,00 

Format SRA3 

(320x450 mm) 

120 g/mp – mat 3,10 

120 g/mp – lucios 3,10 

170 g/mp – lucios 3,40 

250 g/mp – mat 4,30 

280 g/mp – lucios 4,50 

52. Tipar cărţi vizită model UTCN – 100 buc. 15,00 

53. Plotare planşe alb/negru linii  

         Format A2  3,00 

         Format A1  4,50 

         Format A0  8 

54. Plotare planşe color  

 
        Format A2  

   (420x594 mm) 

Linii 5 

Mixt 9 

Full 14 

 
        Format A1  

   (594x841 mm) 

Linii 10 

Mixt 18 

Full 28 

 
        Format A0  

 (841x1189 mm) 

Linii 20 

Mixt 35 

Full 50 

Cap. VIII - ALTE TAXE  

55. Înscriere la concursuri pentru posturi didactice: 

a) asistent 

 50 

 20 

b)  şef lucrări, lector    30 

c)  conferenţiar    60 

d)  profesor    100 

55. Taxă pentru refacerea dispoziţiei rectorului pentru deplasări externe 45  

56. Taxe pentru servicii prestate de laboratoarele UTCN Conf.anexei 1 
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FELUL TAXEI Valoare 

(lei) 

1. Alocaţia zilnică de hrană (studenţi UTCN) 

1.1 Centrul Universitar Cluj-Napoca: 

- masa de prânz – studenți UTCN; 

- cina; 

- masa pentru sportivi ai cluburilor partenere ale UTCN; 

1.2 Centrul Universitar Nord din Baia Mare: 

- masa de prânz – studenţi UTCN; 

- masa de prânz – elevi; 

 

 

7 

7 

10 

 

9 

7 

2. Cazare în cămin 

   2.1 Cazare în  cămin Centrul Universitar Cluj-Napoca   

2.1.1 Tarife lunare de cazare pe perioada anului universitar în cămin, studenţi licenţă şi 

master, pe perioada anului universitar Centrul Universitar Cluj-Napoca 

(lei/lună/persoană)* 

2.1.1 În camere nemodernizate 
- student UTCN - patru persoane în cameră; 

- studenți de la alte universități de Stat - patru persoane în cameră; 

2.1.1 În camere modernizate (Căminele: IF Mărăști, 2B Mărăşti, 2, 3, 4, 5, 7 Observator)  

- student UTCN - Cămin IF Mărăşti, 2B Mărăşti, Cămine Observator  

- patru persoane în cameră; 

- student familist UTCN  -  2 două persoane în cameră; 

- student UTCN - 2 două persoane în cameră; 

- studenți de alte universități de Stat - patru persoane în cameră; 

- studenți de la alte universități de Stat - 2 două persoane în cameră.    

 

2.3.1.2 Tarife lunare de cazare pe perioada anului universitar pentru: doctoranzi, cadre 

didactice tinere și salariați UTCN, în Centrul Universitar Cluj-Napoca (lei/lună/pers.). 

2.3.1. Camere nemodernizate 
- 4 persoane în cameră. 

2.3.1. Camere modernizate 
- 2 două persoane în cameră; 

- 4 patru persoane în cameră. 

Taxele de cămin pentru prima lună de cazare se majorează cu 25 de lei pentru doctoranzi, 

cadre didactice tinere şi salariaţi UTCN. 

 

2.1.2.3 2.1.3. Studenţi străini cont propriu valutar +ERASMUS Studenţi internaţionali ai 

UTCN** (non-UE cu taxă, Erasmus+, Eugen Ionescu, Free mover,  Erasmus Mundus, doctoranzi, post-

doctoranzi, și alte tipuri), în cuantum diferit în funcţie de tipul de cameră) 

- camere 2 două persoane; 

- camere 4 patru persoane. 

* Taxele de cămin pentru prima lună de cazare se majorează cu 25 de lei pentru studenţii şi 

masteranzii UTCN, respectiv cu 50 de lei pentru studenţii de la alte universităţi. 

** Obs. Studenții internaționali bursieri ai statului român sunt scutiți de taxa pentru cazarea în camere de 

patru persoane (beneficiază de finanțare din partea MEN). Dacă solicită cazare în camere de două persoane, 

se supun regulilor pentru studenții internaționali in regim cu taxă. 

 

2.4.1.4 Cazare în camere de cămin, în regim hotelier (ocazional), în afara anului 

universitar, Centrul Universitar Cluj-Napoca   
- 2.4.1. Tarife lunare camere nemodernizate (lei/pat/lună) - patru în cameră 

- studenți și angajați UTCN; 

- studenți alte universități;  

- alte categorii de persoane din afara UTCN. 

 

- 2.4.2 Tarife lunare camere modernizate (lei/pat/lună), - patru în cameră, (lei/pat/lună) 

- studenți și angajați UTCN; 

- studenți alte universități; 

 

 

 

 

 

 

100 

250 

 

 

155 

220 

220 

300 

350 

 

 

 

 

130 

 

250 

200 

 

 

 

 

 

 

600 

300 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 

280 

300 

 

 

    220 

300 
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- alte categorii de persoane din afara UTCN.  

- 2.4.3 Tarife lunare camere modernizate (lei/pat/lună), - doi în cameră, (lei/pat/lună) 

- studenți și angajați UTCN; 

- studenți alte universități; 

- alte categorii de persoane din afara UTCN. 

- 2.4.4 Tarife pe zi camere modernizate (lei/pat/noapte), - doi în cameră, (lei/pat/lună) 

- studenți și angajați UTCN; 

- studenți alte universități; 

- alte categorii de persoane din afara UTCN. 

- 2.4.5  Tarife pe zi cazare camere nemodernizate (lei/pat/noapte) – patru în cameră 

- studenți și angajați UTCN; 

- studenți alte universități; 

- alte categorii de persoane din afara UTCN, candidați admitere. 

- 2.4.6 Tarife pe zi cazare camere modernizate (lei/pat/noapte) – patru în cameră, 

(lei/pat/lună) 

- studenți și angajați UTCN; 

- studenți alte universități; 

- alte categorii de persoane din afara UTCN, candidați admitere. 

 

2.2 Cazare în  cămin Centrul Universitar Nord din Baia Mare  

Cazare în cămin (lei/lună/persoană)* CUNBM 

- în camere cu două paturi, grup social propriu; 

- în camere cu patru paturi. 

** - în cameră cu două paturi cu grup social – single; 

** - în cameră cu 4 paturi – 3 persoane; 

** - în cameră cu 4 paturi – 2 persoane; 

** - în cameră cu 4 paturi – 1 persoană. 

*Taxele de cămin se majorează cu  20% pentru prima lună de cazare. Acest procent în cuantum de 62 

lei, respectiv 46 lei se achită de către toți cei cazați. 

**Se vor aplica în limita locurilor disponibile. 

 

 

320 

 

250 

320  

350 

 

25 

35 

40 

 

20 

24 

30 

 

 

22 

30 

35 

 

 

 

310 

240 

460 

250 

280 

330 

 

2.5..3 Cazare camere oaspeți  

2.5.3.1 Cazare personal didactic în camere (de două locuri) B-dul 21 Decembrie 1989 

- regim single (lei/noapte); 

- regim single  (lei/lună); 

- regim duble (lei/noapte); 

- regim double (lei/lună). 

2.5.3.2 Cazare în  în camere ale Centrul Universitar Nord din Baia Mare  

- în camere de oaspeţi (lei/loc/noapte); 

- în camere de cămin (lei/loc/noapte). 

 

 

75 

700 

125 
1000 

 

45 

25 

2.6.4. Cazare Centrul de Nataţie Cluj-Napoca (fără mic dejun) 

Cameră dublă 

- regim single (lei/noapte); 

- regim single (lei/lună) – pentru studenți și cadre didactice UTCN; 

- regim single (lei/lună) – pentru studenți și cadre didactice din afara UTCN; 

- regim single (lei/lună) – pentru sportivi și membri ai cluburilor partenere ale UTCN; 

- regim 2 persoane (lei/noapte); 

- regim 2 persoane (lei/lună) – pentru studenți și cadre didactice UTCN; 

- regim 2 persoane (lei/lună) – pentru studenți și cadre didactice din afara UTCN; 

- regim 2 persoane (lei/lună) – pentru sportivi și membri ai cluburilor partenere ale UTCN. 

Cameră single 

- închiriere ocazională (lei/noapte); 

- închiriere lunară (lei/lună) 

 

 

75 

500 

600 

700 

125 

700 

800 

1000 

 

65 

500 

2.7.5. Cazare baza Didactică și Agrement Marișel (lei/pat/noapte) 

- studenți și salariați U.T.C-N.; 

 

30 
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- alte persoane; 

- sala sport lei//zi; 

- sala şedinţe lei/oră; /zi; 

40 

25 

25 

3. Închirieri 

3.1. Închiriere spații sală de mese din cantine. Centrul Universitar Cluj-Napoca (lei/oră) 

- Observator; 

- ½ Mărăști; 

- Mărăști; 

3.2. Închiriere săli Centrul Universitar Cluj-Napoca (lei/oră) 

- amfiteatru (lei/oră/loc); 

- curs; 

- seminar; 

- sala de spectacol “Club Studenţesc”; 

- sala de dans. 

3.3. Închiriere săli Centrul Universitar Nord din Baia Mare  

- sală de curs (lei/loc/oră); 

- sala cantinei (pentru nunţi, botezuri  etc.) (lei/oră); 

- sala de protocol (lei/oră); 

- amfiteatru (lei/oră/loc); 

- aulă (lei/oră). 

3.4. Închirieri săli de sport , B-dul Muncii nr. 103-105 Cluj-Napoca (lei/oră)  
- studenți și angajați UTCN; 

- pentru persoane din afara UTCN. 

3.5. Închiriere sală de sport Centrul Universitar Nord din Baia Mare 
- pentru alte activităţi terţi (lei/oră); 

- pentru studenți şi angajaţi CUNBM (lei/oră); 

- pentru terţi (lei/oră). 

3.6. Închiriere teren fotbal sintetic – Observatorului 34 Cluj-Napoca şi Complex Mărăşti 

(lei/oră) 
- angajaţi UTCN – tarif  (interval orar vara: 08- 20, iarna: 8-17); 

- angajaţi UTCN – tarif  (interval orar vara: 20-22, iarna: 17-22); 

- studenți– tarif  (interval orar vara: 08- 20, iarna: 8-17); 

- studenți – tarif  (interval orar vara: 20-22, iarna: 17-22). 

Pentru acțiuni/manifestări sportive speciale se vor stabili de către BCA alte tarife în urma 

analizei punctuale a cererilor scrise. 

3.7. Închiriere teren de sport Centrul Universitar Nord din Baia Mare 
- pentru studenţi şi angajaţi CUNBM (lei/oră); 

- pentru terţi (lei/oră). 

 

 

150 

180 

220 

 

2,5 

75 

50 

 50 

50 

 

2 

100 

50 

2,5 

300 

 

75 

150 

 

250 

60 

100 

 

 

60 

80 

20 

30 

 

 

 

20 

30 

4. Parcări* 

4.1. Parcări Centrul Universitar Cluj-Napoca 
- abonament parcare (pe an universitar) pentru studenți la cantina ”Observator” şi “Mărăşti”; 

- parcări în afara anului universitar (în vacanța de vară) 

4.2. Parcări Centrul Universitar Nord din Baia Mare 

- bilet acces parcare studenți (lei/zi); 

- abonament parcare cămin (lei/lună); 

- abonament parcare studenţi la spaţiile de învăţământ din str. V.Babeş nr.62A (lei/lună) 

- abonament parcare cămin (lei/an); 

- abonament garare terți între orele 20:30-7:30 dimineața (lei/lună); 

- abonament parcare studenţi în parcările de la spaţiile de învăţământ din str. V.Babeş nr.62A  

(lei/an universitar) 

 

* În conformitate cu reglementările referitoare la parcare și în limita spațiilor de parcare disponibile 

 

 

150 

45 

 

2 

30 

15 

150 

50 

 

75 

 
    * NOTA: -Conform legii 1/2011 art.277, copiii personalului din invatamant, cei orfani de ambii parinti si cei proveniti din orfelinate 

beneficieaza de gratuitate, acestia platind numai valoarea garanției.   

      - Pentru inchirierea cantinelor de catre studentii si angajatii UTCN chiria se reduce cu 25%, din suma totală. 

     - Taxele de cămin lunare se pot fracționa, astfel: la jumătate de lună și la săptămână. 
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Criteriile de acordare a reducerilor de taxe vor fi analizate în Consiliul de Administraţie şi vor constitui 

anexe la prezentul Regulament, urmând a fi aprobate de Senat. 

 

 

 

  COMPLEX DE NATAŢIE  

 

FELUL TAXEI BILET 

(lei) 

ABONAMENT 

LUNAR (lei) 

ABONAMENT 

ANUAL (lei) 

1.Intrare public 
- adulți; 

- copii, elevi, studenți externi; 

- studenți UTCN.  

 

17  

12  

9  

 

200 

150 

80 

 

1800 

1200 

600 

2. Abonament anual angajați UTCN, pensionari 

UTCN  

- membrii familiilor angajaţilor UTCN (soț/soție, 

copii până în 26 de ani). 

 

 

9 

-  

150 

210 

3. Închirieri 

- închiriere teren Beach Volley; 

*la închiriere multiplă tariful poate scădea cu 

până la 50% 

- închiriere şezlong (lei/zi). 

- 

20lei/oră 

 

 

10 lei/zi 

 - 

4. Abonament colaboratori UTCN (lei/an) - - 1300 

5. Centre inițiere înot: 10 sedințe x 1 oră 

- înscrieri individuale; 

- înscrieri cu clasa, gradinița. 

 

- 

- 

 

160 

160 

 

- 

- 

6. 5.Închiriere culoar bazin – lei/oră - 220 - 

7. 6. Abonament lunar cu 10 intrări la alegere - 100 - 

8. 7. Închiriere bazine (lei/oră): 

- bazin interior (acoperit), intervalul orar se va 

stabili prin negocieri, după posibilitățile UTCN; 

- bazin exterior (descoperit), sezon estival, în 

intervalul  

orar 19:00 – 21:00. 

 

770 

 

1000 

  

9. 8. Închiriere sala multifuncțională lei/oră 
- studenți și angajați UTCN; 

- alte persoane din afara UTCN. 

 

50 

100 

 

- 

- 

 

- 

- 
 

Pentru acțiuni/manifestări sportive speciale se vor stabili de către BCA tarife speciale, în urma analizei 

punctuale a cererilor scrise. 

 

Observații:  

- Abonamentele anuale se pot plăti integral sau în tranșe (în două sau patru tranșe egale); 

- Abonamentele sunt valabile în toate zilele săptămânii (inclusiv sâmbăta și duminica), conform 

orarului afișat la Complexul de Natație; 

- În zilele cu competiţii sportive programul afișat al Complexului de Natație poate suferi modificări; 

- Biletele de intrare sunt valabile pentru câte o singură intrare, doar în ziua achiziționării lor. 
 

 

 

  RECTOR, 

  Prof.dr.ing. Vasile ŢOPA 

Birou juridic 

Consilier  


