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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 (începători) 2100 

 

*Valoarea se va recalcula pentru cursurile începute după data începerii anului școlar și 
pentru cursurile încetate înainte de 01 Mai 2023. 
**ÖSD = Österreichisches Sprachdiplom Deutsch 

Nume și prenume cursant 
Nivel 
Profesor 
Ziua / ora 
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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   

1 - 700 30.09.2022 

2 - 700 17.12.2022 

3 - 700 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 
*** Se va calcula în funcție de prima zi de curs (Ex. Dacă prima zi de curs este 01.10.2022, vor 
fi 30 de ședințe x taxa/ședință = valoare curs până la finalizarea contractului. Din această valoare 
se scad cele două rate corespunzătoare ratei 2 și 3, rezultând diferența de achitat pentru prima 
rată). 
* Manualele nu sunt incluse în prețul cursurilor. 

 

Ratele se vor achita indiferent dacă se absentează din motive personale sau medicale. 
 

4. Taxa de înscriere:  

4.1.   Taxa de înscriere se achită in maxim 48h de la oferirea locului in grupa. Taxa are rolul de a 

securiza locul copilului în anul școlar la cursurile Twinkle Star sau la continuarea în anul școlar 

următor, conform calendarului comunicat. 

4.2.  Taxa de înscriere nu este returnabilă. 

4.3.  Taxa de înscriere nu asigură locul în grupă dacă nu se achită taxa lunară de școlarizare pana la 

data scadentă. 

4.4.      În cazul în care orarul grupei se modifică independent de voința părintelui, iar părintele nu acceptă 

alte variante de continuare, taxa va fi returnată în baza cererii trimise pe office@twinklestar.ro                                                                   

4.5.     Taxa de înscriere se achită în termen de 48 de ore de la confirmarea variantei de grupă alese și 

înainte de intrarea copilului la cursuri. Dacă taxa nu se achită în termenul specificat, înscrierea 

devine nulă, iar locul este considerat disponibil.  

4.6.      În cazul în care se solicită o alta variantă de grupă și nu există alte disponibilități față de cea  
            agreată inițial - taxa nu se returnează. 
4.7.      Taxa de înscriere achitată anterior confirmării grupei copilului nu va fi luată în considerare.  

4.8.      Twinkle Star își rezervă dreptul de a modifica valoarea taxei de înscriere, cu notificarea                   
prealabilă a părinților. 
4.9.      În funcție de lună, taxa de înscriere poate avea un alt preț care poate fi consultat pe      

www.twinklestar.ro/contract. 

mailto:office@twinklestar.ro
http://www.twinklestar.ro/contract
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5. În cazul în care există mai multe cursuri la care un cursant sau familia acestuia 

participă, se aplică următoarele reduceri cu respectarea art. 5.1.a din Contract: 

”reducerile pentru Beneficiarii care sunt înscriçi la mai multe cursuri se aplică exclusiv 

încazul în care taxa de cursuri se achită până la data scadentă din 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. 2  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. 

6. Metode de plată 
 

6.1.  Prin transfer bancar în contul nr. RO13 BRDE 240SV 7980 1602 400, 

deschis la BRD Iași, pentru SC Centrul Lingvistic Twinkle Star SRL, CUI 

35302044, J22/2184/2015, specificând urmatoarele informații: 

Informații necesare: nume profesor, nume cursant, ziua cursului; Exemplu: prof. 
Simona Ionescu, Dan Popescu, miercuri 15:00 

 

 6.2. Cu numerar, la casieria Twinkle Star, program: Luni-Vineri 09:00-18:00 și 
Sâmbătă 09:00-14:00. 

 
 
 

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

 

    Director general,      Nume și prenume     

Semnătura    
Ruxandra-Silvia Rață-Bucevschi 

 


