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Anexa nr. 1 la Contractul de școlarizare 

nr. _________ / _________________ 
 

PLANUL TAXEI DE ȘCOLARIZARE 
1. Părinții / tutorii legali aleg următoarea modalitate 

de plată a taxei de școlarizare*:  

[vă rugăm să marcați opțiunea aleasă] 

 Plată anuală integrală a taxei anuale de școlarizare, 

achitată până cel târziu la data de 26 iulie 2021, 

în baza facturii emise. 

 

 Plată în trei tranșe (4/3/4 luni): Factura 1 se va 

emite în 12 iulie 2021 (cu scadența în 26 iulie 

2021); Factura 2 se va emite în 12 noiembrie 2021 

(cu scadența în 26 noiembrie 2021); Factura 3 se 

va emite în 12 februarie 2022 (cu scadența în 26 

februarie 2022) 

* Părinții/tutorii care au efectuat plăți întârziate a taxei 

de școlarizare de mai mult de 2 ori în decursul unui an 

școlar, vor fi acceptați în noul an școlar doar cu plata în 

avans pe 1 an întreg a taxei de școlarizare. 

2. Se acceptă înscrieri și în timpul anului școlar, în 

funcție de locurile disponibile. 

3. Dacă părinții doresc o perioadă de câteva zile 

sau săptămâni de încercare pentru a vedea 

compatibilitatea copilului cu școala, din motive 

logistice, vor beneficia si vor achita 1 lună întreagă, 

aceasta fiind unitatea cea mai mică de facturare a 

taxei. 

4. Toate plățile care se vor realiza în RON se vor 

calcula la cursul oficial publicat de B.N.R. în data 

emiterii facturii, la care se va adăuga o marjă de 2% 

(BNR + 2%) 

 

5. Taxele de școlarizare pentru anul școlar 2021-

2022, sunt cele din tabelul de mai jos.  

Pentru anul școlar 2022-2023 se așteaptă o 

stagnare a taxelor. 

6. Pentru detalii despre taxele de școlarizare, 

plățile care trebuie făcute la semnarea contractului 

și pe parcursul anului școlar, precum și ceea ce este 

sau ce nu este inclus în taxa de școlarizare, vă 

rugăm să vedeți capitolul 3 din Contractul de 

școlarizare. 

Appendix no. 1 to Student tuition 

agreement no. _________ / _________________ 
 

TUITION FEE PAYMENT PLAN 
1. Parents / legal guardians choose the following 

method of tuition fee payment*: 

[please mark the chosen option] 

 Full payment of the yearly tuition fee, payable no 

later than the 26th of July 2021, based on the 

invoice issued by the school. 

 

 Payment in 3 instalments (4/3/4 months):  

Invoice 1 to be issued on 12 July 2021 (due on 26 

July 2021); Invoice 2 to be issued on 12 November 

2021 (due on 26 November 2021); Invoice 3 to be 

issued on 12 February 2022 (due on 26 February 

2022). 

* Parents/guardians who have made late payments of the 

tuition fee more than twice during one school year, will 

only be accepted for the new school year with the full 1-

year advance payment of the tuition fee. 

2. Enrolments during the school year are accepted 

depending on available places.  

3. The monthly tuition fee is the smallest invoice 

unit of the tuition fee. Therefore, if a parent would 

like for his child to have a few days or a few weeks 

of trial, from logistical reasons, the school will 

charge min. 1 month of school tax. 

 

4. All payments made in RON will be calculated at the 

official rate published by the Romanian National Bank 

(B.N.R.) in the date when the invoice was issued, to 

which a 2% margin will be added (B.N.R. + 2%). 

 

5. The tuition fees for the 2021-2022 academic 

year are the ones shown in the table below. 

 For the 2022-2023 school year a stagnation of the 

taxes is expected. 

6. For details regarding the tuition fees, the 

payments due upon the signing of the contract and 

during the course of the academic year, as well as 

what is and what is not included in the tuition fee, 

please see Chapter 3 in the Tuition Contract. 
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Vârsta* / Age* Anul de studii / Year of study        Taxa anuală* de școlarizare 
Yearly* tuition fee 

3-4 ani/years old Kindergarten    4.598 EUR ( 418x11) 

4-5 ani / years old Reception class 5.830 EUR (530 Eur x 11) 

5 - 6 ani / years old Anul / Year 1 (Y1) KS1  

 

 

7.623 EUR (693 Eur x 11) 

6 - 7 ani / years old Anul / Year 2 (Y2) KS1 

7 - 8 ani / years old Anul / Year 3 (Y3) KS2 

8 - 9 ani / years old Anul / Year 4 (Y4) KS2 

9 - 10 ani / years old Anul / Year 5 (Y5) KS2 

10 - 11 ani / years old Anul / Year 6 (Y6) KS2 

11 – 12 ani / years old Anul / Year 7 (Y7) KS3  

8.052 EUR (732 Eur x 11) 
 

12 – 13 ani / years old Anul / Year 8 (Y8) KS3 

13 – 14 ani / years old Anul / Year 9 (Y9) KS3 

14-15 ani / years old Anul / Year 10 (Y10) KS4  

9.427 EUR (857 Eur x 11) 15-16 ani / years old Anul / Year 11 (Y11) KS4 

16-17 ani / years old Anul / Year 12 (Y12) KS5  

11.209 EUR(1.019 Eur x 11) 17-18 ani / years old Anul / Year 13 (Y13) KS5 

* an școlar / school year; Vârsta copilului împlinită la 01.09.2021. The age of the child at 01.09.2021. 

 

 

 

 
School for Europe Foundation 

Royal School in Transylvania 
 
Signature: ___________________________ 

Date of signing: _____________________ 

Părinte/Tutore legal 1 

Parent/Legal Guardian 1 
 
Signature: ___________________________ 

Date of signing: _____________________ 

Părinte/Tutore legal 2 

Parent/Legal Guardian 2 

 
Signature: ___________________________ 

Date of signing: _____________________ 

 


