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NR…………/din…..

ACORD FINANCIAR PENTRU ANUL ŞCOLAR 2017-2018
Cls a IX-a
Încheiat azi…………………

ART.1. PARTILE
1.1. Asociaţia Şcoala Europeană Bucureşti -Liceul teoretic » Scoala Europeana Bucuresti » -cu sediul
social în BUCURESTI, str. Baiculesti
nr. 33, sector 1, având C.I.F 14066749, contul nr.
RO47RNCB0072049685510001 deschis la BCR-Pajura,persoana juridica romana fara scop patrimonial,
inscrisa in Registrul Special al Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti sub nr.167/21.01.2002, reprezentată de
doamna Ileana Bivolaru, în calitate de Preşedinte,denumita in cele ce urmeaza prescurtat, »Scoala »,
si
1.2. Doamna/Domnul…………………………………………. …în calitate de Parinte /tutore/sustinator legal
al
copilului/elevului………………………………………………………………clasa…………………….,
domiciliat
in…………………………………………………………,legitimat
cu
CI
,Seria
………Nr.…………..…………,
emisa
de……………..
la
data
de………………………..CNP………….…denumit in continuare,prescurtat, »Parintele »,
Avand in vedere scopul si obiectivele Asociaţiei Şcoala Europeană Bucureşti astfel cum sunt prevăzute în
Statutul acesteia, in mod deosebit, pregătirea şcolara pentru toate ciclurile de învătământ preuniversitar care
să permită elevilor să primească un nivel înalt de educaţie academică precum si crearea de alternative
educaţionale competitive international,
Tinand seama de Cererea de inscriere/reinscriere inregistrata la secretariatul Scolii sub nr./din…………..
In conformitate cu Art.1.166 -1.170 din Codul Civil coroborate cu Art.1.270 alin.(1) din Codul civil,
Convin cu buna - credinta să-şi îndeplinească obligaţiile ce le revin astfel cum sunt menţionate în:
a)
b)
c)
d)
e)

Prezentul ACORD FINANCIAR pentru anul scolar 2017-2018;
OFERTA EDUCATIONALA (detaliată la art.2 din prezentulACORD) ;
CONTRACT EDUCATIONAL (anexa nr.1);
REGULAMENTUL INTERN AL SCOLII EUROPENE BUCURESTI (anexa nr.2) ;
BROSURA CERCURILOR (anexa nr.3 postata pe site-ul www.scoalaeuropeana.ro);

Art.2. OFERTA EDUCATIONALA:
Taxa de şcolarizare include urmatoarea oferta educationala:
- toate cursurile obligatorii pentru nivelul liceal, din curriculum-ul Ministerului Educatiei Nationale;
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-

-

majoritatea cercurilor din intervalul orar 16-18
5 ore de limba engleză / săptămână, plus 1 ora de geografie (cls. IX) / istorie (cls. X) / elemente de
cultură şi civilizaţie (cls. XI şi XII), in limba engleza;
ore suplimentare la limba română şi matematică, în funcţie de profilul clasei (real sau uman) ;
pregatire pentru examenul de bacalaureat ;
pregătiri suplimentare pentru performanţă şi participare la concursuri şcolare;
pregătiri suplimentare pentru aprofundarea cunoştinţelor;
pregatiri individuale si sprijin academic, la recomandarea profesorilor de la clasa( la limba romana,
matematica, limba engleza)
evaluările corespunzătoare activităţilor didactice;
rapoarte de evaluarea elevilor transmise părinţilor: rapoarte periodice de progres, rapoarte semestriale
si rapoartele profesorilor consilieri;
pregătirea pentru examenele de limbi straine(Cambridge, IELTS, DELF, Zerificat Deutsch);
pregătire pentru examenul ECDL ;
evaluarile corespunzatoare activitatilor didactice ;
ore de consiliere pentru elevi si parinti ;
semninarii, lectorate, workshop-uri, activitati de tipul « Scoala Parintilor »
comunicare/corespondenta permanenta cu parintii ;
rapoarte de evaluare a elevilor transmise parintilor ;
acccesul parintilor la aplicatia on line, care va permite vizualizarea situatiei financiare privind taxele
de scolarizare;
informarea parintilor in timp real cu privire la rezultatele academice si situatia comportamentala a
elevului prin intermediul unui catalog electronic ;
activitati extrascolare si cursuri specifice scolii ;
participarea la diverse proiecte / programe educaţionale;
participarea la competitii si concursuri organizate de scoala ;
2 mese principale şi 2 gustări / zi
comunicarea/ corespondenţa permanentă cu părinţii;
ore de consiliere pentru elevi şi părinţi;
acces la bibliotecă şi cabinetul de informatică;
supraveghere, control şi tratament medical pe toată perioada programului;
paza asigurată non stop de catre o firma specializata;
recompense pentru elevi :
o cadouri oferite cu diverse ocazii ( inceputul anului scolar, Moş Nicolae, Mos Crăciun, Paşte
şi finalul anului scolar)
o premii şi diplome pentru rezultate bune la olimpiade şi concursuri şcolare
o excursii de o zi, spectacole, petreceri etc.
serbări şi evenimente organizate de şcoală, cuprinse în programul de activităţi extraşcolare
informare şi consultanţă privind orientarea în carieră.

Art.3. Părintele / reprezentantul legal al elevei / elevului se obligă să achite taxele, cheltuielile şi angajamentele
în modalităţile de plată prezentate în continuare, astfel:
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A. Taxa de interviu pentru admiterea in scoala
▪

▪

Este de 600 Euro, din care 400 Euro reprezintă evaluarea dosarului şi testarea copilului. Această taxa se
achită înainte de interviu, fiind nerambursabilă în situaţia respingerii înscrierii. Diferenţa de 200 Euro se
achită în ziua depunerii formularului de înscriere, împreuna cu 20% din Taxa anuala.
Sumele de mai sus sunt nereturnabile în situaţia renunţării sau a transferului, impreuna cu 20% din taxa
anuala, descrisa la cap. « Detaliile modalitatii de plata », punctul a.

B. Taxa școlară si detaliile modalitatii de plata
▪

Taxa pentru anul 2017-2018 este de 8925 Euro/ an şcolar

Detaliile modalităţii de plată:
a. 20% din Taxa anuala se plătește odată cu depunerea formularului de înscriere/reînscriere, sumă
nereturnabilă în cazul renunţării sau transferului; in cazul reinscrierii, termenul de plata este cel mai
tarziu data de 2 mai 2017 ;
b. restul de 80% din Taxa anuala se achită astfel :
- în 8 (opt) transe egale ce se achita lunar, începand cu 2 septembrie 2017, până în 2 aprilie 2018; sau
- integral la înscriere/reinscriere, caz în care se acordă o reducere de 2.5%, pentru cele 8 transe, pentru
platile efectuate pana in 5 mai 2017;
c. transele prevazute la lit. a si b de mai sus, se achita în lei, la cursul BNR din ziua plăţii, dar nu mai
putin de 4,6 ron / euro, în zilele de 1 şi 2 ale lunii - dacă sunt zile lucrătoare, sau în următoarele 2 zile
lucrătoare, dacă 1 şi 2 sunt sărbători legale sau vacanţe;
d. întârzierile plăţilor faţă de termenul stabilit se penalizează cu 0,15% pe zi calendaristică, aplicată la
suma neachitată ;
e. la o întârziere de 2 luni, Scoala îşi rezervă dreptul de a întrerupe colaborarea cu dumneavoastră, caz
în care elevul nu va mai fi admis să ia parte la activitatea şcolară, impunându-se transferul la o altă
unitate de învăţământ;
f. se acordă o reducere de 15% pentru familiile cu 2 copii înscrişi la Scoala;
g. se acordă o reducere de 20% pentru familiile cu 3 sau mai multi copii înscrişi la Scoala.
h. incepand cu al cincilea an petrecut la SCOALA, se acorda o reducere de fidelizare de 1% din taxa
anuala, pentru fiecare an de scolarizare, urmator celor 4;
i. taxa pentru cele 8 luni menţionata la pct. b se poate achita şi integral la înscriere/reinscriere, caz în
care se acordă o reducere de 2.5%;
j. în situaţia în care intervine transferul elevei / elevului din SEB pe parcursul unei luni, se va proceda
astfel :
-se va achita tranșa aferentă lunii în curs
-în situația plății integrale, se va returna suma aferentă tranșelor din lunile următoare transferului
k. perioadele de absentare şi vacanţele nu se scad din Taxa anuală.
Vă rugăm să optaţi pentru o modalitate de plată:
□ integral
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C. Cheltuieli suplimentare
a) manuale şcolare, culegeri, materiale pentru cursurile de arte plastice, furnizate în luna septembrie prin
intermediul şcolii, sumele aferente fiind comunicate pe mail parintilor, iar plata făcându-se în termen
de 2 săptămâni de la comunicare;
b) contributia pentru participarea la diverse concursuri;
c) uniforma şcolară, costumul de sport şi costume pentru serbări, furnizate prin intermediul şcolii, sau
achizitionate direct de parinti ;
d) spectacole, excursii şi tabere;
e) anumite cercuri in intervalul orar 16-18; Informativ, puteţi consulta lista cercurilor cu plată valabile
în anul şcolar 2016-2017, pe site-ul Şcolii Europene. Opţiunile ferme pentru aceste ore se vor face în
luna septembrie din „Broşura cercurilor” pe care părinţii o primesc la începutul anului şcolar. Optiunea
parintelui din broşura cercurilor, va face parte integrantă din prezentul acord financiar. Plata orelor
de cercuri se face semestrial, până la data de 1 octombrie 2017 pentru semestrul I şi până la data de 1
februarie 2018, pentru semestrul II. Retragerea de la cercurile cu plată dupa începerea cursurilor se
penalizează cu 50% din valoarea semestrială.
D.Transport
La cerere şi în limita posibilitatilor, SCOALA asigură transportul elevilor către şi de la şcoală.
Plecarea de la scoala se va face la ora 16 sau ora 18 de luni pâna joi, iar vineri la ora 17. În cazul în care
solicitaţi acest serviciu, vă informăm următoarele :
În cazul în care solicitaţi acest serviciu, vă informăm următoarele :
a. opţiunile se exprimă ferm la înscriere, sunt valabile pentru întreg anul scolar si presupun acceptarea
si respectarea regulamentului serviciului de transport al SCOLII ;
b. dupa validarea optiunii de transport de catre conducerea SEB, în functie de traseele care pot fi
planificate si de capacitatea parcului auto, rezervarea locului devine efectiva numai dupa efectuarea
platii si a semnarii regulamentului serviciului de transport al SCOLII ;
c. Taxa este calculata în funcţie de distanţă, dupa cum urmeaza :
0 - 5 km : 1650 Euro/an scolar
5 -10 Km: 1900 Euro/an scolar
- 10-15 Km: 2200 Euro/an scolar
- 15-20 Km: 2500 Euro/an scolar
- 20-25 Km: 2750 Euro/an scolar
d. condiţiile de plată sunt următoarele:
- plata se face in 2 transe egale, prima transa pana cel mai tarziu data de 15 mai 2017, iar transa a
2 pana cel mai tarziu data de 15 ianuarie 2018, la cursul BNR din ziua plăţii, dar nu mai puţin de
4.6 ron / eur;
- pentru al doilea si urmatorii copii care frecventeaza in aceeasi perioada cursurile SEB si cu
aceeasi adresa, se acordă o reducere de 50% a sumei de transport
- perioadele de absentare şi vacanţele nu se scad din Taxa;
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întârzierile plăţilor faţă de termenul stabilit se penalizează cu 0,15% pe zi calendaristică, aplicată
la suma neachitată;
- pentru o întârziere mai mare de 1 luna, SCOALA îşi rezervă dreptul de a întrerupe serviciul de
transport;
e. suma totala este nerambursabila;
În situatia în care veţi opta pentru transport, veţi primi de la receptia scolii, protocolul de lucru al serviciului
transport.
-

Vă rugăm să optaţi pentru transport:
□ dus-întors
□ numai dus: 65% din Taxa întreagă (în funcţie de distanţă)
□ numai întors : 65% din Taxa întreagă (în funcţie de distanţă)
Vă rugăm să specificaţi traseul pentru care solicitaţi transportul:

E.Angajamente

a. Angajament de plată a cheltuielilor privind şcolarizarea pentru anul şcolar 2017-2018
Cunoscând faptul că Asociaţia Şcoala Europeană Bucureşti este o persoana juridica fara scop patrimonial
care se autofinanţează, mă oblig să achit toate obligatiile financiare , astfel cum sunt descrise si asumate in
prezentul contract,respectiv :
- taxa pentru înscriere,
- taxa de şcolarizare;
- cheltuielile suplimentare;
- cercurile cu plată din intervalul 1600 - 1800 (dacă este cazul);
- transport (dacă este cazul).
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Astfel :

Descrierea obligatiilor de plata
eur / %
Optiune
Taxa de interviu pentru admiterea in scoala (taxa unica la inscriere)
600 €
da/nu
Taxa de scolarizare pentru anul 2017-2018
8,925 €
□
minus reducere pentru 2 frati -15%
-15%
□
minus reducere pentru 3 frati - 20%
-20%
□
minus reducere de fidelizare de 1% din taxa anuala, incepand cu al cincilea an
petrecut, pentru fiecare an de scolarizare, urmator celor 4
%
□
minus reducere pentru plata integrala aplicabila celor 8 transe
-2.5%
□
Transport
0 - 5 km : 1650 Euro/an scolar
□
5 -10 Km: 1900 Euro/an scolar
□
10-15 Km: 2200 Euro/an scolar
□
15-20 Km: 2500 Euro/an scolar
□
20-25 Km: 2750 Euro/an scolar
□
Transport pentru al doilea si urmatorii copii care frecventeaza in aceeasi perioada
cursurile SEB
-50%
□
TOTAL Suma de plata dupa aplicarea reducerilor

Suma de plata dupa
aplicarea reducerilor
600 €
8,925 €

Nota : Sumele de plata dupa aplicarea reducerilor, in functie de optiunile Parintelui /tutorelui/sustinatorului legal vor fi calculate
impreuna cu departamentul financiar al scolii si se achita in lei, la cursul BNR din ziua platii, dar nu mai putin de 4.6 ron / euro,
conform pct. c) din cap. « Detaliile modalitatii de plata ».

b. Alte angajamente
Sunt de acord cu modul în care este organizată şcoala, cu spaţiile şi facilităţile pe care le pune la dispoziţie
pentru scolarizarea elevului.
Sunt de acord să respect REGULAMENTUL INTERN AL SCOLII EUROPENE BUCURESTI,
CONTRACTUL CADRU DE PARTENERIAT PENTRU EDUCATIE precum si prezentul ACORD
FINANCIAR de conţinutul cărora am luat la cunostinţă.
ART.4. INCETAREA ACORDULUI
4.1. Prezentul acord inceteaza de drept, in urmatoarele situatii :
a) acordul partilor ;
b) expirarea perioadei ;
c) parintele semnatar decade din drepturile parintesti, urmand a se incheia un nou contract cu celalalt parinte
al elevului sau cu sustinatorul legal al acestuia ;
d) transferul elevului la o alta unitate de invatamant ;
e) incetarea activitatii unitatii de invatamant;
f) rezilierea pentru neexecutarea obligatiilor asumate. In acest caz,creditorul obligatiei neexecutate va
notifica partea in culpa sa-si execute obligatiile in termen de 5 (cinci ) zile lucratoare de la data primirii
notificarii. In cazul in care partea in culpa nu-si indeplineste obligatiile nici in termenul de gratie stabilit
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in notificare, atunci creditorul obligatiei neexecutate considera contractul reziliat de plin drept, fara alta
formalitate si fara interventia instantei de judecata.
g) in orice alte situatii prevazute de lege sau de prezentul contact.
4.2. In situatia in care prezentul acord inceteaza in conditiile pct. 4.1 lit. a, b, c, e, f, g, parintele/tutorele,
sustinatorul legal, se obliga sa transfere de indata elevul, la alta unitate scolara.
4.3. Transferul elevului la alta unitate de invatamant se face in conformitate cu Regulamentul-cadru de
organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar,aprobat prin Ordinul nr.5.079/31 august
2016 emis de ministrul educatiei nationale si cercetarii stiintifice.
4.4. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile
contractante.
4.5. Prevederile prezentului articol nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea
contractului.
ART.5. CLAUZE SPECIALE
5.1. In situatia in care intre parti intervin neintelegeri legate de probleme financiare si/sau procedurale izvorate
din interpretarea, executarea sau incetarea prezentului acord, parintele elevului se obliga sa coopereze cu
conducerea scolii pentru solutionarea acestora, intr-o maniera civilizata.
5.2. In situatia in care parintele elevului manifesta o atitudine necooperanta si/sau care denota neincredere in
principiile si valorile educationale promovate de scoala, acordul va inceta de plin drept,fara alta formalitate si
fara interventia instantei de judecata.Drept urmare, parintele se obliga sa transfere de indata elevul la o alta
unitate scolara.
5.3. In situatia in care parintele elevului nu informeaza scoala despre problemele medicale sau de orice alta
natura, care pot afecta activitatea scolara a elevului sau a celorlalti elevi, colaborarea intre parti va inceta de
indata. Drept urmare, parintele se obliga sa retraga elevul de la scoala.
ART.6. FORTA MAJORA
Forta majora exonereaza de rapundere partea care o invoca, in conditiile legii.
ART.7. CLAUZE FINALE
7.1.Partile convin ca toate diferendele rezultate din interpretarea, executarea ori incetarea acestui acord sa fie
rezolvate pe cale amiabila.
7.2.Modificarea prezentului acord se face numai prin act aditional incheiat intre partile semnatare.
7.3.Prezentul acord, impreuna cu anexele sale, care fac parte integranta din cuprinsul sau reprezinta vointa
partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.
Intocmit in doua exemplare, ambele cu valoare de original, cate unul pentru fiecare parte.
Data:
Părinte / tutore/sustinator legal

Asociaţia Şcoala Europeană Bucureşti,
Liceul Teoretic « Scoala Europeana Bucuresti »
Preşedinte
Ileana Bivolaru

Nume, Prenume
Semnătura
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