
 

 

 
 
 

OFERTĂ AN ȘCOLAR 2020-2021  
LIMBA ENGLEZĂ 
SENIORI (11 ani +)  

FCE / CAE 
 
 

Cel mai simplu si confortabil mod de a achita. 
Plătește în 8 rate egale pentru 1 an scolar 

Număr maxim de cursanți la grupă : 10 
 
Durata curs complet                         : 64 ședințe pentru anul școlar 2020-2021 
                                                              Septembrie 2020 – Iunie 2021 
 
Frecvența ședințelor                         : 2 ședinte pe săptămână 
 
Durata ședinței                                  : 2 ore (ora didactică : 10 min. pauză/ h) 
                                                       

TARIF: 410 lei + TVA  (8 ședințe pe lună) 
Cele 64 de ședințe de curs pentru anul școlar (septembrie 2020 – iunie 2021) sunt împărțite în 8 
RATE de câte 8 ședințe.  
Exemplu : 
Rata nr. 1          --- 410 lei + TVA 
Rata nr. 2          --- 410 lei + TVA 
Rata nr. 3 - 8     --- 410 lei + TVA    

      La cererea clienților pot fi organizate Ateliere de conversație în zilele de sâmbătă cu 
profesorii Școlii M&Dorado.  
 
      La tariful total al cursului se adaugă costul suportului didactic de 250 lei + TVA (set manuale, 
materiale tehno-redactate). Acest cost suplimentar se adaugă la RATA nr. 1 și se achită la 
semnarea contractului și începerea cursului.  
Suportul didactic este valabil pentru tot anul școlar 2020-2021. 
 
REDUCERI: 

• 4% reducere pentru membrii aceleiași familii, dacă sunt frecventate cursuri complete de câte 64 
ședinte/an școlar 2020-2021 de către fiecare cursant; 

• 5% reducere pentru plata integral; 
 
GRATUITĂȚI: 

•  testarea și încadrarea la grupă; 
•  materiale video și audio utilizate, altele decât cele ale suportului didactic; 
•  fișele pe care cursantul le primește la ședințele de curs;  
•  3 testări periodice + 1 test final (model CAMBRIDGE, în funcție de grupa de studiu). 

 
IMPORTANT: 

• Taxa de înscriere pentru rezervarea locului în valoare de 70 lei + TVA și reducerile acordate vor 
fi scăzute din tariful RATEI nr. 8. Retragerea cursantului în timpul anului școlar va duce la 
pierderea reducerilor și a taxei, cu excepția cazurilor medicale. 

Oferta 2020-2021 avizată de conducerea  
Școlii de limbi străine M&Dorado  


