
    

 

 

 

 

Nr: ………………………………  

Din data de: …………………………………. 

 

ANEXA Nr 1 LA CONTRACTUL EDUCAȚIONAL NIVEL POSTLICEAL 

 

Specializarea: …………………………………………………………………………………............………………………………… 

Anul școlar: 2021-2022 

 

I.PĂRȚILE SEMNATARE: 

1. Școala Postliceală Sanitară EduGraduate, cu sediul în loc. Oradea, str.Mihai Eminescu, nr.28,jd. 
Bihor, tel:0753168200, unitate de învățământ preuniversitar particular, în calitate de furnizor de 
educație, reprezentată de Ingrid Olari, Președintele Asociației EduGraduate și 
 
2.Elevul(a)……………………………………………………………., de la specializarea……………………………………………… 
……………………………., anul ………………………de studii,formă de învățământ …………...........................……., 
cu taxă, în calitate de beneficiar direct al educatiei,cu următoarele date de indentificare: Fiul/fiica 
lui………………………………………………….și al (a) lui……………………………………………………………..…………………..…, 
Născut(a) la data de:………………………, în localitatea……………..………………, Județul…………………..…….,  
țara…………………………….,Având CNP……………………………………………………………..……., cu domiciliul stabil în 
țara………………………………,Județul……………………,localitatea………………………………,str……………………………
…….……………….……, Nr……........…, bl. ……...…, sc.……...…., ap. …....….……, Cod poștal……………..………………, 
legitimate cu C.I. seria…………..........…, nr ..…….,eliberat de ………………………….,La data de ……............……,  
tel. ……………………………………………, e-mail ………………………………………………………………., angajat/neangajat 
la ……………………………………………… tara........................................, localitatea............................................ 
 

II. TAXA DE ȘCOLARIZARE: 
1) Pentru anul școlar 2021-2022, taxa de școlarizare este în valoare de 2010 lei și se poate achita în 3 
rate. 
2) Beneficiarul se obligă să achite în contul , deschis la Banca Transilvania Sucursala Oradea nr. 
RO03BTRLRONCRT0546859801 ratele taxei de școlarizare cu respectarea termenelor de plată după 
cum urmează: 
Taxele, ratele și termenele de plată: 

Taxa de înscriere pentru 
anul școlar 2021-2022  

250 lei 

Taxa de școlarizare pe an 
școlar  

2010 lei cu opțiunea următoarelor rate: 
 
Rata 1: 670 lei (se achită la înscriere pt anul I și la data de 01/09 a 
fiecărui an pt anul II respectiv anul III). 
 
Rata 2: 670 lei (se achită la data de 01/12 a fiecărui an școlar). 
 
Rata 3: 670 lei ( se achită la data de 01/03 a fiecărui an școlar). 
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Taxa de absolvire (pentru 
anul terminal) 

800 lei (se achită până la data depunerii lucrării de proiect la 
Secretariat).  

 

3) Taxa de transfer sau taxa de eliberare a situației școlare ce rezultă din urma întreruperii fregventarii 
cursurilor de către elev este în valoare de 600 lei și se achită în contul deschis la Banca Transilvania 
Sucursala Oradea nr. RO03BTRLRONCRT0546859801, iar taxa de școlarizare trebuie să fie achitată 
integral. 
4) După achitarea fiecărei taxe /rate, elevul este obligat să prezinte la Secretariatul Scolii Postliceale 
Sanitare EduGraduate dovada achitării prin prezentarea chitanței de depunere numerar la bancă, sau 
transmiterea electronică a acesteia pe adresa de email: secretariat@edugraduate.com 
5) În anul terminal elevul se obligă să facă dovada achitării taxei de absolvire, la data depunerii lucrării 
de proiect la Secretariatul Scolii Postliceale Sanitare EduGraduate. 
6) Celalalte prevederi contractuale rămân valabile, iar prezentele prevederi din anexă sunt în 
completarea prevederilor generale din Contractul Educațional. 
 
Declarația elevului: 
Subsemnatul ………………………………………………………………………………, am luat la cunoștință prevederile 
generale ale contractului educațional și anexele acestuia. 
Contractul educațional și prezenta anexă care s-a încheiat azi…………………………...…, este semnat în 
două exemplare din care, un examplar revine Scolii Postliceale Sanitare EduGraduate și un exemplar 
revine elevului. 
 

Preșendinte Asociație: 
Olari Ingrid 
 
 

Elev: 

Semnătură: 
 
 
 

Semnătură: 
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