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Nume și prenume cursant    
Nivel    
Profesor    
Ziua / ora    

 

 

 Oferta educațională pentru anul școlar 2022-2023 
 

1. Cursurile se vor susține după următorul program: 

 
 

 
2. Prețuri abonamente valabile pentru anul școlar 2022 – 2023 format din 

32 de ședințe. 
 

 
Nivel 

Valoare curs 32 ședințe (lei) 

A1 – A2 1830 

B1 – B2 1965 

C1 – C2 2060 

 
*Valoarea se va recalcula pentru cursurile începute după data începerii anului 
școlar și pentru cursurile încetate înainte de 01 Mai 2023. 
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 3. Variante de plată: 
 

 Variantă* Discount Valoare rată Data scadentă 

 3.1. o singură rată 
(pentru tot anul școlar) 

 
10% 

 
** 

 
30.06.2022 

3.2. o singură rată 
(pentru tot anul școlar) 

 
5% 

 
** 

 
30.09.2022 

  
3.3. trei rate 
(trimestriale) 

  A1-A2 B1-B2  

1 - 610 655 30.09.2022*** 

2 - 610 655 17.12.2022 

3 - 610 655 17.03.2023 

 
Reducerile se acordă doar pentru plățile efectuate până la data scadentă. 
*Se va bifa varianta de plată aleasă de beneficiar 
* Se va calcula în funcție de nivelul cursului 

* Manualele nu sunt incluse în prețul cursurilor 
 
      4. În cazul în care există mai multe cursuri la care un cursant sau familia acestuia 
participă, se aplică următoarele reduceri cu respectarea art. 5.2.a din Contract: ”reducerile 
pentru Beneficiarii care sunt înscriși la mai multe cursuri se aplică exclusiv în cazul în care 
taxa de cursuri se achită până la data scadentă trecută în Anexă; în caz contrar, taxa nu 
poate face obiectul unei reduceri;” 
 

 Nr. cursuri* Discount   Data limită de acordare discount 

 2 cursuri 10%  
Conform graficului de la pct.3**  3 cursuri 15% 

 4 cursuri 20% 

*se va bifa varianta aleasă de beneficiar 
** În cazul în care participă la curs unul sau mai mulți copii dau adulți se vor aplica datele 
limită din Anexa contractului. 
 

   5. Metode de plată: 

 5.1. Prin transfer bancar: Conturi bancare S.C. Twinkle Star S.R.L.: 

a) Cont nr. RO55 BRDE 240SV 7826 3312 400 deschis la BRD Iași 
b) Cont nr. RO75 BACX 0000 0014 1933 1000 deschis la UniCredit Bank Iași 

Informații necesare: nume profesor, nume cursant, ziua cursului; 

5.2. Cu numerar, la casieria societății. 

 

Prestator: Beneficiar: 
S.C. Twinkle Star S.R.L.  

Director general, 
Ruxandra-Silvia Rață-Bucevschi 

Nume și prenume    

  
Semnătura    


