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Tarife pentru anul şcolar 2022-2023 

 
Taxa de inscriere      500 RON 

 

Program scurt:   8 – 12   250 EURO + mese 

Program normal:  8 – 14   275 EURO + mese   

Program lung:   8 – 16   300 EURO + mese   

Program prelungit: 8 – 18   325 EURO + mese  

Program extins:   8 – 19   350 EURO + mese 

 

În aceste tarife sunt incluse: 
- Activităţile educaţionale aferente programei britanice care se 

desfăşoară numai în limba engleză: activităţi matematice, de 

dezvoltare a limbajului, de dezvoltare personală şi socială, activităţi 

creative (modelaj, pictură, colaje, dans, muzică, desen, etc.), activităţi 

de educaţie fizică, activităţi legate de cunoaşterea mediului 

înconjurător, TOATE ACESTE ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE FIIND 

ÎMPĂRTĂŞITE COPIILOR PRIN JOC. 

- Mesele aferente fiecarui tip de program 

- Consumabilele lunare: pensule, acuarele, hartie glasată, creponată, 

lipici, blocuri de desen, caiete, creioane, hartie igienică, săpun, 

prosopele pentru mâini, etc.) 

- Apa plata pentru consumul zilnic. 

- Cheltuielile legate de igienizarea săptămânală a lenjeriilor de pat. 

- Cheltuielile legate de îmbunătăţirea continuă a bazei materiale, 

achiziţionarea de cărţi, kit-uri educative, jocuri, etc. 
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Nota: Aplicam discount-uri pentru frati  si pentru plata in avans, dupa 

cum urmeaza: 
 

Reducere de frate: 10% din taxa lunara pentru al doilea si al treilea 

copil din aceeasi familie. 

Varianta 1 – 10% discount pentru plata trimestriala in avans. 

Trimestrul I (Septembrie 2022– Decembrie 2022) pana la 1 iulie 2022.  

Trimestrul II (Ianuarie 2023 – Martie 2023) pana la 15 decembrie 

2022. 

Trimestrul III (Aprilie 2023 – Iunie 2023) pana la 15 martie 2023. 

 

Varianta 2 – 15% discount pentru plata in avans a intregului an scolar! 

Pentru plata totala in avans a anului scolar (Septembrie – Iunie) pana la 1 iulie 

2022, veti beneficia de un discount de 15%.  

 

Reducerea de frate se poate cumula cu reducerea de plata in avans! 
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