
 

 
 
 
THR CG îţi răsplăteşte fidelitatea ! 
 
Beneficiezi de reduceri la taxa de şcolarizare după cum urmează: 
 
A. Pentru persoane fizice: 
 
• 5% pentru achitarea integrală a taxei de şcolarizare, 
• 5% pentru cei care urmează al doilea curs (pentru absolvenţii care au 

finalizat cursuri cu un an înainte de înscrierea la cel de - al doilea curs şi 
pentru absolvenţii anului în curs) - nu se aplică absolvenţilor care au 
beneficiat de cursuri gratuite prin POSDRU, 

• 5% pentru cei care înscriu la cursuri un prieten / o rudă, 
• 10% pentru cei care prezintă flyerul THR, 
• 10% pentru elevi / studenţi şi şomeri (se vor prezenta acte doveditoare), 
• 10% pentru cei care se înscriu la al treilea curs (pentru absolvenţii care 

au finalizat cursuri cu un an înainte de înscrierea la cel de - al treilea curs 
şi pentru absolvenţii anului în curs), 

• 10% pentru angajații societăților membre FIHR (Federația Industriei 
Hoteliere din România), 

• 30% pentru angajaţii Parc Hotels S.A. care au o vechime de minim 3 luni 
în societate. 

B. Pentru Centrul de Evaluare din cadrul THR CG: 
 
• 5% pentru cei care înscriu la evaluare un prieten / o rudă. 

C. Pentru persoane juridice: 
 
• 5% pentru achitarea integrală a taxei de școlarizare, 
• 10% la taxa de școlarizare pentru cel de – al doilea curs, pentru o 

persoană din cadrul companiei înscrisă la două cursuri, 
• 10% pentru 3 - 5 persoane din aceeaşi companie (reducerea se aplică 

pentru acelaşi curs, la totalul taxei de școlarizare), 
• 15% pentru 6 - 9 persoane din aceeaşi companie (reducerea se aplică 

pentru acelaşi curs, la totalul taxei de școlarizare), 
• Negociabil începând cu 10 persoane din aceeaşi companie (reducerea se 

aplică pentru acelaşi curs, la totalul taxei de școlarizare). 

Reducerile la tarifele de şcolarizare se cumulează (cu excepţia perioadelor 
când au loc alte promoţii sau oferte speciale). 
 
Aplicarea procentului de reducere va fi condiţionată de achitarea tarifului de 
şcolarizare până la termenele scadente prevăzute în contract sau factură. 
 
D. Pachete de cursuri: 
 
• 5% pentru cei care înscriu la cursuri un prieten / o rudă, 
• Nu se aplică alte reduceri. 



   

IMPORTANT ! 
 
"Societăţile comerciale, companiile şi societăţile naţionale, regiile autonome 
şi alte instituţii pot efectua cheltuieli pentru formarea profesională a 
salariaţilor, cheltuieli care se regăsesc în costul produselor şi serviciilor" - 
conform Ordonanţei Guvernului nr. 129 / 2000 republicată (art. 34 - 36). 
 
THR CG își rezervă dreptul de a modifica oricând aceste informații fără 
notificare prealabilă ! 
 


