
 
 

 
 

 
 

OFERTĂ FINANCIARĂ  
Str. Labirint nr. 95, sct. 3, Bucuresti 

2020 – 2021* 
*Ne rezervam dreptul de a interveni in sensul modificarii acestei oferte in contextul in care conditiile generale 

de piata, inflatia anuala si cadrul legislativ vor impune acest lucru 
**Oferta intra in vigoare din septembrie 2019 

*** Preturile se calculeaza la cursul BNR al zilei de facturare si minim de 1 Euro=4,60 Lei 
  

 
TARIFE CARE SE PERCEP IN AVANS, LA SEMNAREA CONTRACTULUI 

 
TARIF ÎNSCRIERE* 

(nereturnabilă si unica la inscrierea in fiecare ciclu Montessori: 
1.5-3 ani sau 3-6 ani) 

 
250 € 

 

TARIF MATERIAL DIDACTIC SI CONSUMABILE 200 €/ an 
TARIF PROGRAM MONTESSORI PENTRU PARINTI* 

(4 ateliere de parenting pe teme Montessori anual) 
 

100 € 
 *pentru 4 prezente taxa devine returnabila la 

incheierea ciclului Montessori pentru care copilul 
a fost inscris  

GARANTIE Costul aferent unei luni de program 
PROGRAM EDUCAȚIONAL MONTESSORI 1-3 ani 
Orar Cost anual 

(septembrie 2020 – august 2021) 
08:00 - 12:30  5,500 €  

(meniu complet inclus) 
08:00 – 16:30 6,000 €  

(meniu complet inclus) 
PROGRAM EDUCAȚIONAL MONTESSORI 3-6 ani 

08:00 - 13:30  5,500 €  
(meniu complet inclus) 

08:00 - 16:30  6,000 €  
(meniu complet inclus) 

08:00 - 18:00 6,500 €  
(meniu complet inclus) 

DETALIERE OFERTA 
1. Costul anual pentru programul zilnic se poate achita in 4 transe egale. Situatiile speciale vor fi discutate 

individual. 
2. Luna garanție se va achita în avans, o singură dată pentru întreaga perioadă petrecută în gradinita, în 

momentul finalizarii programului de acomodare și este returnabilă prin neachitarea ultimei luni de program, 
in conditiile contractuale agreate. 

3. Pentru plata tarifului anual într-o singură tranșă se acordă reducere de 7% din costul anual anunțat 
4. Pentru plata tarifului anual în 2 tranșe (iunie și februarie) se acordă o reducere de 3% din costul anual 

anunțat 



 
 

 
 

5. Se acordă o reducere de 10% pentru al doilea copil înscris al aceleiași familii  
6. Pentru o perioada de absentare mai mare de 15 zile lucratoare se va acorda un discount de 10% din 

suma de plata a urmatoarei facturi  
 

 

OFERTA INCLUDE 
 

● Echipe educaționale cu experienta in educatia timpurie si in implementarea programelor educationale 
Montessori 

• Pedagogi Montessori formati  
• Limba engleza  
• Materiale didactice Montessori originale, specifice fiecărei grupe de vârstă pentru fiecare arie curriculară 

Montessori  
• Medii sigure pentru copii cu varsta de la 1 la 6 ani 
• Consumabilele necesare pentru tot parcursul anului si rechizitele necesare  
• Evaluări periodice ale evoluției copilulului (cel puțin 2 anual) 
• Consiliere și consultanță educațională Montessori  
• Consiliere psihologica (la cerere) 
• Meniu sanatos gatit in bucatarie proprie 
• Vizite la domiciliu în vederea implementării principiilor Montessori acasă (la cerere) 
• Sesiuni periodice de informare în vederea înțelegerii și implementării principiilor Montessori acasă 
• Program de acomodare lent, in ritmul copilului, în concordanță cu nevoile de dezvoltare ale acestuia și nevoile 

familiei 
• Programe periodice de dezvoltare personală & parenting pentru familie  

 
 
SPATII SI DOTARI  
 

• Sali de clasa cu suprafete foarte generoase 
• Curte amenajata pentru activitati in aer liber  
• Bucatarie interna 
• Sistem de supraveghere continua 

 
 
 
Mulțumim pentru încrederea acordată! 
Gradinita cu program prelungit si program normal Copiii Montessori 


