
    
D E C I Z I A  nr. 161 / 24.07.2020 

 

Având în vedere prevederile Legii Învățământului nr. 1/2011, prevederile Cartei Universitare 

și Aprobarea Biroului Executiv al Consiliului de Administrație din data de 06.07.2020 și Aprobarea 

Consiliului de Administrație din data de 08.07.2020; 

Rectorul Universităţii din Bucureşti, prof.univ.dr.Marian PREDA, numit prin Ordinul 

Ministrului Educației Naționale  nr. 5617/20.12.2019,  

DECIDE: 

 

Art. 1.    Se aprobă  cuantumul taxelor pentru cazare la Casa de Oaspeți Academica, astfel: 

Nr. 

crt. 

Tipul   de   

activități 

Nivelul taxelor (lei)      

 

1

1. 

Tarif cazare 

cameră single 

 

110 lei/noapte/persoană  

(pentru o perioadă de cazare de 1-

10 nopți) 

1200 lei/lună/persoană 

(pentru o perioadă de cazare 

de 11-30/31 nopți) 

40,00 lei/noapte/persoană 

 (dacă perioada de cazare 

depășește lună/luni de 

cazare)                                         

85 lei/noapte/persoană (pentru  

participanții la acțiuni organizate 

de asociații studențești UB) 

(pentru o perioadă de cazare de 1-

6 nopți) 

600 lei/lună/persoană (pentru 

studenți străini bursieri ai UB, 

colaboratori UB, bursieri UB) 

(pentru o perioadă de cazare 

de 7-30 nopți) 

20,00 lei/noapte/persoană 

 (dacă perioada de cazare 

depășește lună/luni de 

cazare)                                         

2

2. 

Tarif cazare 

cameră dublă 

 

85 lei/noapte/persoană 

 (pentru o perioadă de cazare de 

1-11 nopți) 

950 lei/lună/persoană (pentru o 

perioadă de cazare de 12-30/31 

nopți) 

31,66 lei/noapte/persoană 

 (dacă perioada de cazare 

depășește lună/luni de 

cazare)                                         

65 lei/noapte/persoană (pentru  

participanții la acțiuni organizate 

de asociații studențești UB) 

(pentru o perioadă de cazare de 1-

7 nopți) 

490 lei/lună/persoană (pentru 

studenți străini bursieri ai UB, 

colaboratori UB, bursieri UB)  

 (pentru o perioadă de cazare 

de 8-30/31 nopți) 

16,33 lei/noapte/persoană 

 (dacă perioada de cazare 

depășește lună/luni de 

cazare)                                         

3

3. 

Tarif cazare 

cameră triplă 

 

65 lei/noapte/persoană 

(pentru o perioadă de cazare de 1-

13 nopți) 

860 lei/lună/persoană 

(pentru o perioadă de cazare 

de 14-30/31 nopți) 

28,66 lei/noapte/persoană 

 (dacă perioada de cazare 

depășește lună/luni de 

cazare)                                         

43 lei/noapte/persoană (pentru  

participanții la acțiuni organizate 

de asociații studențești UB) 

(pentru o perioadă de cazare de 1-

10 nopți) 

430 lei/lună/persoană (pentru 

studenți străini bursieri ai UB, 

colaboratori UB, bursieri UB) 

(pentru o perioadă de cazare 

de 11-30/31 nopți) 

14,33 lei/noapte/persoană 

 (dacă perioada de cazare 

depășește lună/luni de 

cazare)                                         

 

Art. 2. Valorile taxelor stabilite la Art. 1  intră în vigoare la data de 01.08.2020. 

Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei decizii,se anulează prevederile Deciziei nr.36/26.02.2018 

Art. 4.  Direcţia General Administrativă,  Direcția Patrimoniu Imobiliar și Casa de Oaspeți Academica 

duc  la  îndeplinire  prezenta  decizie.   

R E C T O R, 

Prof.  univ. dr. Marian PREDA 

AVIZAT:  

Direcția General Administrativă, ing. ec. Aida ALEXANDROAIA    

 

Direcția Patrimoniu Imobiliar, ing. Radu Sorin MATACHE                                                                        


