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CONTRACT DE ŞCOLARIZARE                 

pentru anul şcolar 2023-2024 

NR …… / Data …………… 

  

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE:  

Școala Gimnazială INTERNATIONAL PREMIUM SCHOOL OF BUCHAREST, cu sediul în  

Șoseaua Berceni nr.24, sector 4, Bucureşti, înfiinţată în cadrul Fundaţiei România de Mâine,  

cu sediul în str. Ion Ghica nr.13, sector 3, Bucureşti, în baza Hotărârii nr.12/11.12.2013 a 

Consiliului Director al Fundației România de Mâine, privind aprobarea înființării de unități 

de învățământ preșcolar și școlar, în baza OM nr.3092/17.01.2019 privind acordarea 

Autorizației de funcționare provizorie, în baza Hotărârii nr.10/27.06.2016 și Hotărârii 

nr.25/12.10.2017 ale Consiliului Director al Fundației România de Mâine, având ca 

reprezentant legal pe Dna prof. Cristea Florentina,  director,  în baza Deciziei 

nr.181/29.08.2022, în calitate de Prestator  

   Şi  

D-na/Dl .………………………………………………….............., cu domiciliul la  

adresa ................................................................................................................., identificat(ă) 

cu C.I. seria.........nr................., eliberată de ..................... la data................................, telefon  

...........................................,  e-mail  (a  se  preciza  adresa  de  corespondență)  

................................................................................................., părinte/tutore/susținător legal (în 

calitate de Beneficiar indirect) al elevului(ei) ......................................................................, 

înscris în clasa.................., CNP............................................................ (în calitate de  

Beneficiar direct) au convenit să încheie prezentul Contract de şcolarizare pentru anul 

școlar 2023-2024, cu respectarea următoarelor clauze:  
  

2. OBIECTUL CONTRACTULUI:  

2.1. Obiectul contractului îl constituie asigurarea şcolarizării Beneficiarului direct prin 

prestarea de programe și servicii educaţionale în conformitate cu Planul de dezvoltare 

instituţională (2022-2026) întocmit în condiţiile legii de către Școala Gimnazială 

INTERNATIONAL PREMIUM SCHOOL OF BUCHAREST (IPSB);  

2.2. Prestatorul va asigura elevului, Beneficiar direct, pregătirea instructiv-educativă pe 

anul şcolar în curs, cu înscrierea acestuia în evidenţa IPSB, conform Fişei de înscriere 

redată în Anexa nr.1  a prezentului Contract.  

  

3. TERMENUL CONTRACTULUI:  

3.1. Contractul de școlarizare vizează anul școlar 2023-2024 (a cărui structură este 

reglementată prin O.M.E.N) şi intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele 

părţi.  

3.2. Pentru fiecare an școlar în parte, dacă părţile convin, se va încheia un nou Contract de 

şcolarizare.  

  

4. CADRUL FINANCIAR: TAXA DE ȘCOLARIZARE ȘI MODALITĂȚI DE PLATĂ 

 4.1   Taxa de școlarizare este calculată în raport cu structura anului școlar 2023-2024, 

reglementată prin OMEN, ținându-se cont de perioada vacanțelor și a sărbătorilor legale.  
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Taxele sunt stabilite în EURO și se plătesc în RON, la cursul valutar comunicat de BNR, valabil 

la data emiterii facturilor.  

   

4.2. Taxele de școlarizare anuale prevăzute pentru anul școlar 2023 – 2024 sunt 

următoarele: 

a. Clasa pregătitoare: 

- 6.000 EURO/an școlar (program lung, interval orar 8.30-18.00); 

- 5.250 EURO/an școlar (program scurt, interval orar 8.30-13.20); 

b. Clasele I-IV 

- 6.750 EURO/an școlar (program lung, interval orar 8.30-18.00); 

- 6.320 EURO/an școlar (program scurt, interval orar 8.30-13.20) 

c. Clasa a-V-a 

- 7.500 EURO/an școlar (program unic, interval orar 9.00-16.00); 

- în intervalul orar 16.00 – 18.00, se vor desfășura Cluburile incluse în taxă și cele opționale (cu 

taxă) pentru care Beneficiarul indirect optează. 

d. Clasele VI-VIII 

- 8.300 EURO/an școlar (program unic, interval orar 9.00-16.00); 

- în intervalul orar 16.00 – 18.00, se vor desfășura Cluburile incluse în taxă și cele opționale (cu 

taxă) pentru care Beneficiarul indirect optează. 

 

4.3. Taxa anuală de școlarizare aferentă prezentului contract, stabilită pe baza 

opțiunilor exprimate prin ANEXA nr.1 la CONTRACTUL DE ŞCOLARIZARE - FIŞA 

DE ÎNSCRIERE pentru anul şcolar 2023-2024 este de ………………………….. 

 

4.4 TAXA DE ȘCOLARIZARE INCLUDE: 

- Zilele de școlarizare, conform structurii anului școlar 2023-2024, reglementată prin 

OMEN 

- manualele școlare 

- toate cursurile obligatorii pentru nivelul primar / gimnazial din curriculum-ul ME 

- activități de consolidare și aprofundare a cunoștințelor predate zilnic 
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- auxiliarele școlare 

- activități didactice organizate la decizia școlii 

- pregătirea suplimentară pentru performanţă şi participarea la olimpiade şi concursuri 

şcolare; 

- efectuarea temelor sub supravegherea cadrelor didactice de specialitate; 

- participarea la diverse proiecte / programe educaţionale; 

- participarea la concursuri şcolare naţionale şi internaţionale organizate de ISMB/ME; 

- comunicarea / corespondenţa permanentă cu părinţii; 

- ședințe de consiliere săptămânale susținute de către consilierul/psihologul școlar; 

- accesul la bibliotecă, cabinetul de informatică, laboratoare, sala de sport şi terenurile de 

sport; 

- controlul, supravegherea, paza şi tratamentul medical pe toată durata programului; 

- condiţii deosebite de curăţenie, igienă şi de siguranţă maximă pentru copilul 

dumneavoastră; 

- pregătirea pentru evaluările naționale la clasele a II-a, a IV-a, a VI-a si a VIII-a. 

- părinții pot opta pentru 3 Cluburi incluse în taxă, conform următoarelor opțiuni: 

a.  

b. Club de Engleză               

c. Micul Informatician (Informatică)       

4.5. TAXA DE ŞCOLARIZARE NU INCLUDE:  

- contravaloarea meniului zilnic – 7 Euro/zi.  

- activităţi didactice și (Cluburi) prevăzute ȋn oferta educaţională a şcolii ȋn Anexa 

nr.1 (Arii/profile opţionale - Cluburi) pentru care optează Beneficiarul indirect;  

- uniforma școlară și echipamentul de sport, care sunt obligatorii (inscripționate cu 

semne de identitate vizuală IPSB);  

- rechizite și alte mijloace didactice necesare actului învățării;  

- alte activităţi extracurriculare sau excursii propuse și organizate de IPSB;  

- serviciul transport solicitat de către Beneficiarul indirect;  

- intervenția logopedică, la cererea Beneficiarului indirect.   

 

4.6. La depunerea dosarului de înscriere se va achita o taxă de înscriere de 200 Euro*, 

precum și un avans din taxa de școlarizare de 1.000 EURO. Avansul din taxa de școlarizare se 

va deduce din taxa anuală de școlarizare. 
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4.7. Taxa de şcolarizare se poate plăti integral sau lunar, în 10 tranșe egale.  

Facturile se emit în perioada 25 – 30 a lunii curente pentru luna următoare. Plata se face de către 

beneficiarul indirect care a semnat contractul de școlarizare, în temen de 5 zile de la data 

comunicării facturii, prin email sau alte mijloace electronice. Neplata taxei de școlarizare în 

termenele prevăzute în prezentul contract atrage după sine penalități de 0,2% pe zi de întârziere. 

Prestatorul este îndreptățit să rezilieze prezentul Contract de școlarizare, fără niciun fel de 

notificare în prealabil dacă taxele de școlarizare nu au fost achitate timp de 30 de zile de la data 

comunicării facturii. Rezilierea contractului nu îl exonerează pe Beneficiarul indirect de la plata 

taxelor datorate, Prestatorul rezervându-și dreptul de a acționa, pe cale legală, pentru recuperarea 

sumelor restante.   

 

4.8. Reduceri la plata taxei de școlarizare: 

- În situația în care Beneficiarul indirect optează pentru plata integrală a taxei școlare anuale 

până la data de 1 iulie 2023, se acordă o reducere de 5% din valoare. 

- Pentru beneficiarii care au înscriși simultan la Școala Gimnazială International Premium 

School of Bucharest mai mulţi copii, se acordă o reducere de 10% din taxa de școlarizare 

pentru cel de-al doilea copil și următorii. 

- Sunt scutiți de taxa de înscriere de 200 Euro elevii care vin de la Grădinița cu program 

prelungit Prietenii Mei.  

 

4.9. Taxele de şcolarizare se datorează integral şi în situaţia în care, din motive excepţionale, 

procesul educaţional se desfăşoară fără prezenţa elevilor în sală (online). În categoria motivelor 

excepţionale pot intra: riscul sporit de îmbolnăvire a elevilor, evitarea punerii în primejdie a 

vieții, sănătății, integrității fizice și psihice a cadrelor didactice și a elevilor, pandemii, epidemii, 

carantină, stare de urgență, calamități/dezastre naturale etc. 

 

4.10. Nu se scad din taxa de şcolarizare: 

- absenţele (indiferent de numărul lor); 

- pauzele modulare; 

- vacanţele de iarnă şi de primăvară; 

- sărbătorile legale. 

* Nu se scad din taxa de şcolarizare perioadele prevăzute în comunicările, hotărârile ME/ ISMB 

referitoare la suspendarea cursurilor din cauza carantinei, stării de urgență etc. 

 

4.11. În caz de retragere sau transfer înaintea începerii anului şcolar, sumele din taxa de 

şcolarizare achitate în avans se restituie Beneficiarului indirect, mai puţin taxele aferente lunii 

Septembrie. Taxa de înscriere nu se restituie. 

 

4.12. În caz de retragere sau transfer pe parcursul anului şcolar, Beneficiarul indirect va achita 

integral taxele școlare pentru luna în cursul căreia se produce evenimentul.  

 

4.13. Dacă taxele şcolare și celelalte sume datorate nu au fost achitate integral până în data de 

30 iunie, Școala Gimnazială International Premium School of Bucharest își rezervă dreptul de 

a refuza reînscrierea elevului în anul școlar următor. 

 

4.14. Prin semnarea prezentului Contract de școlarizare, beneficiarii confirmă că au luat la 
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cunoștință faptul că plata integrală și la termen a sumelor de plată, necesare acoperirii costurilor 

Școlii Gimnaziale, reprezintă obligații esențiale ale acestui contract, precum și faptul că orice 

încălcare a acestora conduce la imposibilitatea asigurării activității educaționale și la realizarea 

scopului pentru care s-a încheiat prezentul contract, împreună cu anexele/actele adiționale. 

 

5. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR:  

5.1. PRESTATORUL se obligă:  
a. să asigure locaţia, cadrul organizatoric şi climatul educaţional la standarde înalte, 

corespunzător normativelor elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării (ME) și 

ARACIP;  

b.  să asigure luarea în evidenţă a elevului(ei)/Beneficiar direct şi şcolarizarea, inclusiv 

înregistrarea sa în Platforma SIIIR;  

c. să asigure corp profesoral calificat, dar și cadre nedidactice și auxiliare competente; 

d. să organizeze clase de elevi, pe criteriul de vârstă şi particularităţi psiho-individuale ale 

acestora, în limita cifrei de școlarizare impuse de ME și în funcție de solicitările pentru 

înscrierea la IPSB. Fiecare clasă de elevi este coordonată de un cadru didactic (profesor 

înv. primar/profesor diriginte);  

e. să respecte Programul Orar (afişat la avizierele școlii) 

f.  să asigure manuale școlare și auxiliare necesare desfăşurării, în cele mai bune condiţii, a 

tuturor activităţilor didactice şi/sau extracurriculare ( conform art.4.2.a);  

g. să asigure securitatea elevilor pe durata prezenţei lor în incinta școlii, precum şi în 

cadrul deplasărilor în afara spaţiului școlii, organizate de instituţia de învăţământ şcolar; să 

asigure derularea și servirea hranei în sala de mese a IPSB. Meniul săptămânal este afişat la 

avizierele IPSB, la sala de mese și trimis în agendele săptămânale;  

h. să ofere activităţi didactice și vocaționale (Cluburi) organizate de IPSB; acestea se 

regăsesc ȋn Anexa nr.1 (punctul 2) a prezentului Contract;  

i. să informeze Beneficiarul indirect cu privire la situaţia şcolară, prin comunicare 

directă şi/sau indirect 

j. să întocmească semestrial Raportul de evaluare psihopedagogică al elevului(ei), pe 

care ȋl aduce la cunoștința Beneficiarului indirect, asigurând confidenţialitatea acestuia;  

k. să ofere tuturor elevilor suport, consiliere şi orientare educaţională;  

l. să asigure intervenţie logopedică la solicitarea Beneficiarului indirect, cu costuri 

suplimentare prevăzute în prezentul Contract/Tarife;  

m. să asigure triajul medical zilnic şi să ofere asistență medicală zilnică; orice schimbare 

a stării de sănatate va fi comunicată Beneficiarului indirect de îndată ce aceasta este 

identificată, iar, în caz de urgenţă, să ia măsuri de prim-ajutor;  

n. să anunţe Beneficiarul indirect de existenţa unor cazuri de boli contagioase 

confirmate în baza unui document medical doveditor;   

o. să organizeze colaborări/parteneriate cu alte instituţii în beneficiul elevilor prin 

activităţi extraşcolare și extracurriculare; 

p. să trateze nediscriminatoriu fiecare elev;  

q. să asigure, la solicitarea Beneficiarului indirect, transportul elevilor către/de la 

școală pe toată durata achitării acestui serviciu. În timpul deplasării, să asigure 

supravegherea elevilor de către un însoțitor adult, angajat al școlii;   

r. să asigure confidenţialitatea datelor personale ale Beneficiarului direct și indirect 

(specificații prevăzute în Anexa nr.3 la prezentul Contract).  
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5.2. BENEFICIARUL INDIRECT - Părintele/tutore sau susţinătorul legal al/a 

elevului(ei) se angajează:  
a. să respecte prevederile Regulamentului Intern şi Programul orar al IPSB, aduse la 

cunoştinţă prin afişare la Avizierul IPSB;   

b. să pună la dispoziţia conducerii IPSB documentele necesare pentru înscrierea elevului 

(ei), cu completarea integrală a tuturor Anexelor din prezentul Contract educațional.  

 

c. să ia parte la ȋntâlnirile directe organizate de conducerea instituţiei, la întâlnirile 

individuale/consultaţii şi lectorate cu părinţii şi de consiliere cu psihologul școlar al IPSB. 

(Programul acestor întâlniri va fi adus la cunoştinţa Beneficiarului indirect în timp util);  

d. să procure uniforma școlară obligatorie stabilită prin Regulamentul Intern al IPSB şi 

să asigure încălţămintea adecvată pentru perioada petrecută de elev(ă) în școală;   

e. să se intereseze de situaţia şcolară a elevului(ei).  

f. să achite contravaloarea serviciului transport şi a activităţilor didactice opționale și 

serviciilor suplimentare, pe baza facturilor emise și a actelor justificative atașate acestora 

(fișă de prezență, etc), în termenele prevăzute în prezentul contract sau pe factură. 

Neachitarea în termenul stabilit atrage suspendarea serviciului transport/activităţii opţionale 

respective până la achitarea sumelor restante;  

g. să nu aducă elevul(a) la școală în cazul în care acesta este bolnav(ă). Dacă în timpul 

zilei sau pe durata controlului medical de rutină sunt constatate semne de boală, 

Beneficiarul indirect este obligat să ia elevul(a) acasă sau să îşi exprime acordul cu privire 

la izolarea acestuia în spaţiile medicale din școală, special amenajate, asigurându-i-se 

elevului bolnav asistenţă medicală până la preluarea lui de către Beneficiarul indirect;  

h. să respecte normele și regulile de igienă privind conduita socială responsabilă (aşa 

cum reies din Regulamentul Intern) necesară pentru prevenirea răspândirii unor boli 

contagioase;  

i. prin acest Contract de şcolarizare, Beneficiarul indirect acordă permisiunea cadrelor 

medicale de specialitate ale școlii să trateze elevul(a) în cazuri de extremă urgenţă;  

j. să prezinte Avizul medical cu menţiunea „Apt(ă) pentru a intra în colectivitate” la 

reîntoarcerea elevului(ei) după o absenţă care depăşeşte 3 zile lucrătoare consecutive;  

k. în cazul în care Beneficiarul direct necesită un regim alimentar special este 

obligatorie prezentarea documentelor medicale doveditoare. Beneficiarul indirect va 

asigura dieta specială, iar alimentele vor fi predate angajaților IPSB numai pe baza 

însemnării lor cu date de identificare (nume elev, data), cu semnătura Beneficiarului 

indirect;  

l. să comunice telefonic la Secretariatul școlii, înainte de începerea programului zilnic 08:30, 

absenţa elevului(ei), perioada în care acesta/aceasta urmează să absenteze şi motivul 

absentării, urmând să prezinte documente care motivează absenţa elevului, dacă este cazul;  

m. în cazul în care elevul(a) este preluat(ă) de către părinte/tutore/susţinător legal pe 

parcursul programului şcolar, să anunţe din timp acest lucru;  

n. să anunţe la timp situaţiile ȋn care elevul(a) urmează a fi preluat(ă) de către altă persoană 

decât părinţii/tutorele/susţinătorul legal la finalul sau pe parcursul programului şcolar sau 

ȋn cazul ȋn care elevul(a) părăseşte neȋnsoţit(ă) incinta şcolii la finalul programului orar, 

Beneficiarul indirect are obligaţia să ȋşi exprime acordul ȋn scris pentru această situaţie;  
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o. să anunţe şi să prezinte documente doveditoare privind schimbarea de stare civilă a 

părinţilor sau orice alte modificări ale statutului tutorilor/reprezentanţilor/ susţinătorilor 

legali ai elevului(ei) care pot afecta siguranţa sa fizică, emoţională şi/sau socială.  

p. să îşi dea acordul scris în cazul în care elevul(a) va părăsi incinta școlii pentru 

desfăşurarea unor activităţi extraşcolare organizate la propunerea IPSB;  

q. prin prezentul Contract de școlarizare Beneficiarul indirect îşi asumă strict o relaţie 

profesională cu personalul IPSB. Beneficiarul indirect nu va face oferte de angajare, 

nu va solicita lecţii private, nu se va adresa, în nicio circumstanţă, pe un ton nepoliticos, 

ridicat sau ameninţător niciunui angajat al Școlii Gimnaziale International Premium 

School of Bucharest. 

 

6. FORŢĂ MAJORĂ:  

6.1. Forţa majoră exonerează de răspundere părţile în cazul neexecutării parţiale sau totale 

a obligaţiilor asumate prin prezentul Contract.   

6.2. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica și dovedi celeilalte părți, 

imediat și în mod complet producerea acesteia și de a lua orice măsuri care îi stau la 

dispoziție în vederea limitării consecințelor. Partea care invocă forţa majoră are 

obligaţia să aducă la cunoştinţă celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maxim 3 

zile de la încetare.   

6.3. În cazul în care începutul și încetarea forței majore nu sunt notificate, în 

condițiile de mai sus, atunci partea respectivă nu va avea dreptul să reclame forța 

majoră, iar neîndeplinirea oricăreia dintre obligațiile sale din prezentul contract va fi 

considerată ca o neîndeplinire conform prezentului Contract de școlarizare. 

 

7. ÎNCETAREA CONTRACTULUI:  

  

7.1. Prezentul Contract de şcolarizare încetează de drept la sfârșitul anului școlar 2023-

2024; 

7.2.  Rezilierea unilaterală a prezentului Contract de şcolarizare se face numai motivat, 

de către oricare din părţi, prin Notificare scrisă de reziliere a Contractului de școlarizare 

comunicată celeilalte părți cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de reziliere, 

termen în care se obligă să respecte obligaţiile asumate;  

7.3. În toate cazurile de încetare / reziliere a contractului, Beneficiarul indirect are 

obligaţia de a achita toate sumele datorate până la momentul încetării. 

7.4. În cazul plăţilor în avans, Beneficiarul indirect va pierde sumele achitate în avans în 

cazul în care nu a notificat în scris rezilierea prezentului Contract, 

conform termenului menţionat la art. 7.2;  

7.5. În cazul în care s-a efectuat plata în avans pentru mai multe rate şi Beneficiarul 

indirect a adresat Notificarea scrisă de reziliere a Contractului de școlarizare în termenul 

prevăzut, Prestatorul returnează suma avansată, cu excepţia ratei de școlarizare în curs. 

7.6 Prestatorul ȋşi rezervă dreptul de a rezilia prezentul Contract de şcolarizare ȋn 

următoarele situaţii:  

- condiţiile educaţionale speciale necesitate de Beneficiarul direct nu sunt disponibile;   

-       taxa de şcolarizare nu a fost plătită la termenele prevăzute ȋn prezentul Contract de 

școlarizare;  
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- Beneficiarul direct prezintă un comportament agresiv, rezistent la consilierea 

educațională şi/sau nu respectă Programul şi Regulamentul Intern al IPSB;  

- Beneficiarul indirect (sau familia lărgită a Beneficiarul direct) manifestă 

comportamente care sunt în contradicţie cu Regulamentului Intern al IPSB şi/sau normele de 

convieţuire social morală și civică.  

  

8. DISPOZIŢII FINALE:  

8.1. Orice modificare şi/sau suplimentare a prevederilor prezentului Contract de 

școlarizare se va face în scris printr-un  Act adițional la Contractul de școlarizare;  

 

9. REZOLVAREA LITIGIILOR:  

9.1. Eventualele neînţelegeri sau litigii care se pot naşte în prezentul contract sau în 

legătură cu derularea acestuia, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, 

executarea sau rezilierea lui vor fi soluţionate pe cale amiabilă.   

9.2. Dacă părţile nu vor ajunge la o înţelegere amiabilă, atunci litigiile vor fi înaintate spre 

soluţionare organelor jurisdicţionale competente. Prin semnarea prezentului Contract de 

şcolarizare, părţile semnatare se obligă să accepte şi să respecte întocmai prevederile 

prezentului Contract.  

 

              Prezentul contract a fost negociat în mod liber și cu bună-credință de către părți. 

Prezentul contract se completează cu prevederile tuturor anexelor/actelor adiționale adiacente, 

fișa de înscriere/reînscriere, precum și cu orice acte aflate în legătură cu prezentul contract. 

Prevederile prezentului contract prevalează față de orice dispoziții care s-ar interpreta altfel.  

Prezentul contract s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi 

…..…………….……., data semnării lui. 

 

  

 

PRESTATOR,                                                        BENEFICIAR INDIRECT,                

Director,                                                                   Numele și prenumele, 

   Prof. Cristea Florentina 

                

Semnătura:…………………                                             Semnătura:…………………  

Data:    ......./ ......../ 20...                                                     Data:    ......./ ......../ 20...  
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 ANEXA nr.1 la CONTRACTUL DE ŞCOLARIZARE nr. …… din ……...…….........  
  

FIŞA DE ÎNSCRIERE  pentru anul şcolar  2023-2024 
  

 DATE PERSONALE ELEV(Ă):  

NUME*:             PRENUME*:  

CNP*:  

DATA NAŞTERII*:          LOCUL NAŞTERII*:  

NAŢIONALITATEA*:        CETĂŢENIA*:  

RELIGIA*:  

AFECŢIUNI, ALERGII*:  

ADRESA de domiciliu*: 

 TELEFON ACASĂ:  

  

 DATE DESPRE MAMĂ:  

NUME*:            PRENUME*:  

DATA/LOCUL NAŞTERII:  

PROFESIA:  

LOCUL DE MUNCĂ:  

TELEFON SERVICIU:  

TELEFON MOBIL*:         E-MAIL*:  

*la care poate fi contactat la nevoie  

  

 DATE DESPRE TATĂ:  

NUME*:            PRENUME*:  

DATA/ LOCUL NAŞTERII: 

 PROFESIA:  

LOCUL DE MUNCĂ:  

TELEFON SERVICIU:  

TELEFON MOBIL*:         E-MAIL*:  

  

   

        Subsemnatul/a _____________________________________, având CNP______________, 

în calitate de reprezentant legal (tată/mamă) al elevului 

____________________________________  declar pe propria răspundere că înainte de 

semnarea prezentului formular m-am consultat cu ______________________________, 

tata/mama minorului _____________________________________, iar acesta/aceasta și-a 

exprimat în mod expres și irevocabil ACORDUL cu privire la înscrierea copilului în această 

unitate de învățământ, în caz contrar îmi asum întreaga responsabilitate pentru declarațiile făcute 

și absolv de orice responsabilitate insituția de învățământ. 
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TAXA DE ŞCOLARIZARE/TARIFE (taxe).: *Plătibilă în Lei, la cursul zilei al BNR  

 
o TAXA DE ÎNSCRIERE - 200 Euro* (se plătește la depunerea Dosarului de 

înscriere); Taxa de înscriere NU se achită de către Beneficiarul direct care a frecventat 

Grădinița cu program prelungit Prietenii Mei 

o   

AVANS TAXĂ DE ŞCOLARIZARE – 1000 Euro 

 

            Taxa de școlarizare se va achita în momentul înscrierii elevului în Școala 

Gimnazială International Premium School of Bucharest și va fi dedusă din taxa 

anuală. 

 

o TAXA DE ŞCOLARIZARE CLASA PREGĂTITOARE   

- 6.000 Euro/an școlar (PROGRAM LUNG, interval orar 8.30-18.00);  

- 5.250 Euro/an școlar (PROGRAM SCURT, interval orar 8.30-13.20);  

 

o TAXA DE ŞCOLARIZARE CLASELE I-IV   

- 6.750 Euro/an școlar (PROGRAM LUNG, interval orar 8.30-18.00);  

- 6.320 Euro/an școlar (PROGRAM SCURT, interval orar 8.30-13.20);  

 

○          TAXA DE ŞCOLARIZARE CLASA a-V-a 

- 7.500 Euro/an școlar 

(PROGRAM UNIC, interval orar 9.00-16.00);  

- în intervalul orar 16.00 – 18.00, se vor desfășura Cluburile incluse în taxă și cele opționale (cu 

taxă) pentru care Beneficiarul indirect optează. 

 

o TAXA DE ŞCOLARIZARE CLASELE VI-VIII  

– 8.300 Euro/an școlar  

(PROGRAM UNIC, interval orar 9.00-16.00);  

- în intervalul orar 16.00 – 18.00, se vor desfășura Cluburile incluse în taxă și cele opționale (cu 

taxă) pentru care Beneficiarul indirect optează. 

 

OPTEZ PENTRU URMĂTOAREA FORMĂ DE PLATĂ A TAXEI DE ȘCOLARIZARE: 

 

 Lunar  

                               
 Anual 

 

 

TAXA DE ȘCOLARIZARE INCLUDE: 

 

 Zilele de școlarizare, conform structurii anului şcolar 2023-2024, reglementată prin 

OMEN 

 manualele școlare 
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 toate cursurile obligatorii pentru nivelul primar / gimnazial din curriculum-ul ME 

 activităţi de consolidare şi aprofundare a cunoştinţelor predate zilnic 

 auxiliarele şcolare 

 activităţi didactice organizate la decizia şcolii 

 pregătirea suplimentară pentru performanţă şi participarea la olimpiade şi concursuri 

şcolare;  

 efectuarea temelor sub supravegherea cadrelor didactice de specialitate; 

  participarea la diverse proiecte / programe educaţionale;  

 participarea la concursuri şcolare naţionale şi internaţionale organizate de ISMB/ME; 

  comunicarea / corespondenţa permanentă cu părinţii;  

 ședințe de consiliere săptămânale susținute de către consilierul/psihologul școlar;  

 accesul la bibliotecă, cabinetul de informatică, laboratoare, sala de sport şi terenurile de 

sport;  

 controlul, supravegherea, paza şi tratamentul medical pe toată durata programului; 

  condiţii deosebite de curăţenie, igienă şi de siguranţă maximă pentru copilul 

dumneavoastră 

 pregătirea pentru evaluările naționale la clasele a II-a, a IV-a, a VI-a si a VIII-a. 

 

CLUBURI (la alegere pentru programul lung) 

1. English debate - 2 ore / săptămână 

2. Micul informatician - 1 oră / săptămână 

3. Baschet/Judo - 1 oră / săptămână 

 

Notă: Din taxa de școlarizare NU se scad absențele beneficiarului! 

      

NU SUNT INCLUSE ÎN TAXA DE ȘCOLARIZARE URMĂTOARELE: 

 masă (prânz + gustare) - 7 Euro/zi 

 taxe pentru susţinerea examenelor Cambridge şi alte concursuri; 

 transport școlar;  

 activități extrașcolare: spectacole, excursii, tabere, etc.; 

 uniformă şcolară, echipamentul sportiv şi costumele pentru serbări; 

 

 

BENEFICIAR INDIRECT,  

Părinte/tutore/susținător legal al elevului (ei) .....................................................................  

(nume, prenume, semnătura)  
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ANEXA nr. 2 la CONTRACTUL DE ŞCOLARIZARE  nr. ….… din .…………  

ANGAJAMENT DE PLATĂ  

  

SUBSEMNATUL(a).................................................................. domiciliat/ă în 

…………………………., Str. .......................................... nr. ...... bl. ....... sc. …... ap. ...... 

Sector ......, născut/ă la data de ...........................,  posesor al Cărţii de identitate seria ...... 

nr..................., în calitate de  

Beneficiar  indirect, respectiv părinte/tutore/susținător  legal al elevului 

(ei)……………………………………………….,   înscris la Școala Gimnazială 

INTERNATIONAL PREMIUM SCHOOL OF BUCHAREST,  în clasa ………………….., 

anul şcolar 2023-2024.  

  

ÎMI ASUM  PREZENTUL ANGAJAMENT DE PLATĂ, astfel:  

1. Mă oblig să achit taxa de şcolarizare în valoare de ......………..… Euro/an școlar (plătibili 

la cursul zilei al BNR), conform prevederilor prezentului Contract de școlarizare.   

2. Am luat la cunoştintă şi mă oblig să respect toate clauzele contractuale.  

    

BENEFICIAR INDIRECT,  

Părinte/tutore/susținător legal al elevului (ei) .....................................................................  

(nume, prenume, semnătura)  
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ANEXA nr. 3 la CONTRACTUL DE ŞCOLARIZARE cu  nr. ….… din .…………  
  

ACORD DE PRELUCRARE ȘI UTILIZARE A DATELOR PERSONALE  

 Școala Gimnazială INTERNATIONAL PREMIUM SCHOOL OF BUCHAREST 

colectează, prelucrează și stochează date referitoare la Dvs., ca Beneficiar indirect și la 

copilul Dvs., ca Beneficiar direct, precum: nume, prenume, cod numeric personal, adresă, 

număr de telefon, adresă e-mail, date medicale ale copilului.   

  Aceste date sunt utilizate/transmise în scopul comunicării în interesul elevului(ei), în 

scopuri statistice (solicitate de Inspectoratul Școlar al Municipiului București, Consiliul 

Local, Institutul Național de Statistică etc.), pentru organizarea de activități extracurriculare 

sau în scopuri de marketing.   

Astfel, IPSB se aliniază prevederilor RGPD (Regulamentul 2016/679/UE privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și 

privind libera circulație a acestor date) și, în consecință, vă aducem la cunoștință drepturile pe 

care le aveți, în calitate de Beneficiar indirect:  

- Accesul la datele pe care ni le puneți la dispoziție, în calitate de Beneficiar;  

- Informarea cu privire la scopul procesării datelor Dvs. cu caracter personal și modul 

de stocare al acestora;  

- Opțiunea de a vă modifica datele personale;  

- Opțiunea de a restricționa utlizarea datelor personale de către IPSB;  

- Retragerea Acordului de prelucrare, utilizare și securizare a datelor personale.  

Pentru a vă exprima consimțământul privind utilizarea datelor personale, vă 

rugăm să bifaţi după caz:  

� Sunt de acord să primesc pe adresa de e-mail:  

  

  Notificări din partea IPSB    Informări  privind  activitățile 

curriculare și extracurriculare organizate de IPSB 

    Alte informări privind activitățile organizate și desfășurate la IPSB  

� Sunt de acord ca numele, fotografia și/sau alte date privind copilul meu să fie utilizate 

pe rețele de socializare proprii sau aplicații, în materiale de tip promoțional sau 

publicații și anume:  

 Website www.premiumschool.ro   

 Website www.gradinitaprieteniimei.ro  

  

 Canal Youtube IPSB  

 Canal Youtube Grădinita Prietenii Mei  

  

 Pagina de Facebook 

facebook.com/scoalapremium   

  Pagina de Facebook Gradinita Prietenii Mei  

 Instagram IPSB  

 Instagram Grădinita Prietenii Mei  

  

 Revista Școlii Gimnaziale de 10    Revista de 10  

 Radio 7   Săptămânalul Opinia națională  

http://www.premiumschool.ro/
http://www.premiumschool.ro/
http://www.gradinitaprieteniimei.ro/
http://www.gradinitaprieteniimei.ro/
http://facebook.com/
http://facebook.com/
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   Alte materiale educaționale    Materiale promoționale (de tip flyer, broșuri, 

bannere, afişe, postere, roll-up etc.)  

� Sunt de acord ca informațiile privind copilul meu să fie transmise către terțe părți, în 

calitate de organizatori evenimente/parteneri ai IPSB, pentru:  

 Evenimente și activități extracurriculare   Concursuri școlare  

   Note către Baza de Date Națională a Educației  

  

În cazul în care nu completați itemii solicitați, vom considera în mod automat că răspunsul 

Dvs. este „NU”, situție în care nu veți putea primi notificări și nu veți fi informat de către 

IPSB.   

 

Vă rugăm să specificați de unde ați aflat despre Şcoala Gimnazială International 

Premium School of Bucharest: 

 

_____________________________________________________________________ 

  

OBSERVAȚII:   

  

  

  

  

 

Beneficiar indirect (Părinte/reprezentant legal) 

Numele şi prenumele.................................................  

Semnătură ................................   

Data completării: .......................    
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ANEXA nr. 4 la CONTRACTUL EDUCAȚIONAL cu nr. ….… din .…………  

  

DECLARAȚIE – ACORD  

Subsemnata/ul,  _________________________________________________________   

cu domiciliul/reședința în localitatea ____________________, județul/sectorul 

____________  str. _____________________________ nr. ________, bl. _________, sc. 

______, ap. ______, mama/tatăl al minorului/minorei 

_________________________________________________ născut/ă la data de 

____________________, declar că avem □ / □ nu avem custodia comună asupra copilului.   

□ Dovedesc că am custodia exclusivă a copilului dovedită prin următorul document      

________________________________________________________  

□ Având custodie comună, declar că ambii părinți suntem de acord cu înscrierea copilului la  

(unitatea de învățământ)   

Cunosc că falsul în declarații este pedepsit de legea penală, conform prevederilor art. 292 din 

Codul Penal. De asemenea, declar că sunt de acord ca datele mele personale și ale fiului/fiicei 

mele să fie prelucrate în vederea înscrierii în învățământul primar, cu respectarea prevederilor 

Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 Aprilie 2016 privind protecția persoanelor 

fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a 

acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția 

datelor).   

    

  Declarant: Numele și prenumele ____________________   

  Semnătura: ________________________             Data: _____ 
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ANEXA nr. 5 la CONTRACTUL EDUCAȚIONAL cu nr. ….… din .…………  

 

  

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE  
  

Subsemnatul/Subsemnata, ………………………………………, părintele/ tutorele legal 

instituit/ reprezentantul legal al copilului……………………………………….. domiciliat(ă) 

în localitatea ……………………………, str. ………………………………., nr. ………bl.  

……..sc …... ap. ……. judeţul/sectorul ………………………., legitimat(ă) cu ………… 

seria ………. nr. ………, CNP ……………………………. declar pe proprie răspundere că 

datele și informațiile cuprinse în cererea- tip de înscriere în învățământul primar/gimnazial 

sunt corecte.   

  

Totodată, declar că am înțeles următoarele:   

● validarea cererii de înscriere se face numai în baza documentelor la care face referire 

cererea tip de înscriere, transmise în copie simplă pe e-mail sau prin poștă.  

● la data comunicată de unitatea de învățământ voi prezenta la secretariatul unității de 

învățământ documentele care au stat la baza înscrierii fiicei mele/ fiului 

meu………………………………………………., inclusiv avizul de la medicul de familie/ 

medicul școlar din care rezultă faptul că fiica mea/ fiul meu este aptă / apt de școală .   

  

Cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere 

și sub sancțiunea nulității înscrierii faptul că datele din prezenta cerere de înscriere sunt reale.   

  

  

● Sunt de acord ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate de unitatea de 

învățământ, în vederea soluționării cererii de înscriere a minorului.   

● Sunt de acord ca datele cu caracter personal ale minorului să fie prelucrate de 

unitatea de învățământ, în vederea soluționării prezentei cereri   

● Sunt de acord / Nu sunt de acord cu prelucrarea ulterioară a datelor mele cu caracter 

personal în scopuri de arhivare.  

     

       Semnatură,                                                                                              Data 
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          ANEXA nr. 6       la CONTRACTUL EDUCAȚIONAL cu nr. ….… din .…………  

 

 

CONTRACT SERVICII TRANSPORT 

 

                    Subsemnatul……………………………………………. părinte  al    

elevului(ei)…………………………………………….din clasa ………………………………… 

optez pentru următoarea variantă de transport: 

 

 către școală                                                                                       

 dinspre școală 

 către și dinspre școală 

 

        Pentru a beneficia de transport vă rugăm să ţineţi cont de următoarele:  

 să existe o singură adresă de la care copilul este preluat dimineaţa și adus la încheierea 

programului;  

 să se respecte ora stabilită precum şi locul de preluare a copilului pentru a evita 

dereglările de program;  

 să se anunţe din timp dacă un copil nu vine la şcoală la numerele de telefon ale şoferului 

de bus sau însoţitorului de bus, pentru a evita deplasarea inutilă a maşinii. 

 

CONDIȚII DE PLATĂ: 

1. Tariful de transport este stabilit la 11 lei/km, calculat în funcție de numărul de kilometrii 

afișat pe serviciul Google Maps și este executat cu microbuzul IPSB. 

 

2. Costul transportului se facturează lunar, în primele 5 zile lucrătoare, pentru luna anterioară, pe 

baza foilor de parcurs din luna precedentă. 
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ANEXA nr. 7 la CONTRACTUL EDUCAȚIONAL cu nr. ….… din .…………     

 

FIȘĂ DE OPȚIUNI CLUBURI 
  

 CLUBURI CU TAXĂ ( se aleg 2 cluburi / săptămănă) 

 

1. Înot  - taxă lunară  - 400 lei ( 4 ședințe / lună / 50 min. ședință /100 lei/ ședință) 

                                  - 800 lei ( 8 ședințe / lună) 

 

2. Logopedie  -   taxă lunară  320 lei ( 4 ședințe /luna/50min. ședință / 80 lei/ ședință) 

 

3. Robotică și programare: 

- taxă lunară  – 240 lei ( 4 ședințe /lună/50min. ședință)/ 60 lei/ ședință) 

 

4. Pian - taxă lunară  – 320 lei ( 4 ședințe /lună/50min. ședință / 80 lei/ ședință) ⃰  ⃰    

 

5. Little Broadway - actorie - taxă lunară  – 320 lei ( 4 ședințe /lună/50min. ședință/80 lei/ 

ședință)  

 

6. Snooker - taxă lunară   – 400 lei ( 4 ședințe /lună/50min/ ședință 100 lei/ ședință) ⃰  ⃰  ⃰    .  

 

7. Dans modern - taxă lunară   – 400 lei ( 4 ședințe / lună/ 50min. ședință/100 lei/ ședință) 

 

8.Limba germană - taxă lunară   – 320 lei ( 4 ședințe / lună / 50min. ședință/ 80 lei/ ședință) 

 

9. Pictură - taxă lunară   – 400 lei ( 4 ședințe /lună/ 2h/ ședință/100 lei/ ședință) 

 

10. Micul jurnalist/kidsTV - taxă lunară   – 320 lei ( 4 ședințe /lună/50min. ședință/80 lei/ 

ședință) 

 

* Oricare din Cluburile de mai sus se poate desfăşura cu minimum de 8 elevi ȋnscrişi şi 

maximum 15 elevi ȋnscrişi. 

⃰  ⃰  Orele de pian se desfășoară cu 1-2/elevi/ ședință 

 ⃰  ⃰  ⃰ Clubul se desfășoară cu 2 elevi / ședință. 

****    Plata se face la finalul fiecărei luni pe baza facturii emise de Prestator, întocmită 

conform graficului de prezență lunar, în termen de 5 zile lucrătoare. 

*****     La cererea părinților se poate înființa un nou Club. Condiția este ca numărul minim 

de elevi înscriși să fie 8 pentru a putea începe activitatea.  
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ANEXA nr. 8 la CONTRACTUL EDUCAȚIONAL cu nr. ….… din .…………     

 

PREVEDERI REFERITOARE LA TAXA DE HRANĂ ( gustare, prânz  + gustare) 

 

1. Contravaloarea meniului zilnic este de 7 Euro/zi și include gustare, prânz + gustare. 

 

2. REGIMUL DE MASĂ: 

- prânz (fel 1, fel 2, gustare dulce, fructe) 

- gustare 

 

3. Specificaţii de dietă: 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

4. Condiții de plată: 

a) Taxa de hrană se factureaza în lei, la cursul BNR valabil în ziua emiterii facturii. 

b) Taxa de hrană se achită în primele 5 zile lucrătoare ale lunii următoare, pe baza facturii emise. 

Factura se va emite pe baza fișei de prezență a elevului.  

c) În situația în care elevul absentează, taxa de hrană nu este datorată pentru ziua respectivă dacă 

absența este anuntață telefonic sau pe adresa de mail a Școlii IPSB 

(comunicare@premiumschool.ro) până la ora 06.00 în ziua respectivă.  

 

Beneficiar indirect (Părinte/reprezentant legal) 

Numele şi prenumele................................................. 

Semnătura ................................ 

Data completării: ....................... 


