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Anexa 1  

 

Formular înscriere/prelungire a Convenției nr. …... din data de ...…......... 

    Programul de școlarizare, Contribuția și termenele de plata pentru 

Va rugăm selectați programul  *   * 

Program Până la orele 15:00 Până la orele 18:00 

Trimestrul I 
(Septembrie - decembrie) 

4.160 euro
scadența la data de 

15.08.2020

4.960 euro 
scadența la data de 15.08.2019 

Trimestrul II 
(Ianuarie - aprilie) 

4.160 euro 
scadența la data de 

15.12.2020

4.960 euro 
scadența la data de 15.12.2020 

Trimestrul III 
(Mai - iunie) 

2.080 euro 
scadența la data de 

15.04.2021

2.480 euro 
scadența la data de 15.04.2021 

Contribuția anuală 10.400 euro 12.400 euro 

*Prin bifarea acestei căsuțe, noi, Părinții, declaram ca suntem de acord cu cuantumul contribuțiilor percepute de 
DSBU pentru anul școlar 2020/2021. 
 
 
Minorul: _________________________  Data nașterii: _________________________ 
 
Cetățenie:_________________________  Varsta: ____________________ 
 
Părinți: _________________________  Date de contact _________________________ 
  Mama      Telefon  
 
        _________________________ 
        E-mail 
 
 _________________________  Date de contact _________________________ 
  Tatăl      Telefon 
 
        __________________________  
        E-mail 
 
Anul școlar: _________________________  Clasa: _________________________ 
 

 
Modalitatea de plată 
 Trimestrial, conform art. 5.1 din Convenție   Anual, conform art. 5.1 din Convenție 

 
Transport 
 Solicit transportul Minorului la SAU de la școală/grădiniță/cresa. 

 Solicit transportul Minorului la ȘI de la școală/grădiniță/cresa. 

 
Costul transportului depinde de domiciliu si de distanta acestuia fata de scoala. Transportul va fi confirmat doar 

dupa verificarea disponibilitatilor. 
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În cazul în care transportul Minorului la și de la școală/grădiniță nu este asigurat prin intermediul Asociației, 
Minorul va fi adus/luat de la școală/grădiniță de către: 
  
    Părinți         Și/Sau altă persoană:  
 
Nume, prenume: ___________________ 
 
telefon: ___________ 
 
 
 
PĂRINŢI/REPREZENTANŢI LEGALI 

 

Nume, prenumele mamei ________________________ Semnătura mamei _________________________ 
 
 
 
Nume, prenumele tatălui ________________________     Semnătura tatălui _________________________ 
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