Academia de Studii Economice din Bucureşti
Consiliul de Administraţie

Hotărârea nr. 102/20.02.2019
cu privire la aprobarea tarifelor de cazare în cadrul Centrului de Perfecționare
Complex Predeal "Ion Gh. Roșca"
Având în vedere nota întocmită de directorul Direcției Sociale privind stabilirea tarifelor de
cazare în cadrul Centrului de Perfecţionare Complex Predeal,
În baza art. 213 alin. 13 din Legea 1/2011 a Educaţiei Naţionale, modificată şi completată
precum şi art. 42 din Carta Academiei de Studii Economice din Bucureşti,
Consiliul de Administraţie al Academiei de Studii Economice din Bucureşti

Hotărăşte
Art. 1(1) Începând cu 01.03.2019, se aprobă următoarele tarife de cazare (cu TVA 19%
inclus) în cadrul Centrului de Perfecţionare Complex Predeal "Ion Gh. Roșca", astfel:
- 100 lei/noapte/cameră dublă, pentru angajaţii A.S.E.;
- 80 lei/noapte/cameră single, pentru angajaţii A.S.E;
- 100 lei/noapte/cameră dublă, pentru invitați la evenimente organizate de A.S.E.;
- 80 lei/noapte/cameră single, pentru invitați la evenimente organizate de A.S.E.;
- 70 lei/noapte/cameră dublă, pentru studenţii A.S.E.;
- 60 lei/noapte/cameră single, pentru studenţii A.S.E;
- 120 lei/noapte/cameră dublă, pentru alte categorii de cursanți;
- 100 lei/noapte/cameră single, pentru alte categorii de cursanți;
- 60 lei/noapte/cameră dublă/single, pentru pensionarii A.S.E;
- 60 lei/noapte/cameră dublă/single, pentru elevi - parteneriat cu A.S.E;
- 80 lei/noapte/cameră dublă/single, pentru profesori de liceu - parteneriat cu A.S.E;
- 120 lei/noapte/apartament, pentru angajaţii A.S.E;
- 150 lei/noapte/apartament, pentru alte categorii de cursanți.
(2) Începând cu 01.03.2019, se anulează decizia nr. 465/17.10.2017 prin care s-au stabilit
tarifele de cazare în cadrul Centrului de Perfecţionare Complex Predeal "Ion Gh. Roșca".
(3) Pentru evenimente organizate de ASE, se pot aproba de Biroul Consiliului de
Administraţie tarife preferențiale.
Art. 2 Direcţia Economică, Direcția Socială şi Biroul Administrare Spații cu Destinație
Specială vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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