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ASOCIAȚIA FILANTROPICĂ MEDICAL CREȘTINĂ CHRISTIANA PITEȘTI

B-dul Dacia, nr.128B, tel./fax 0248/260130,

www.christianamioveni.ro; christianamioveni@yahoo.ro

CONTRACT
pentru şcolarizarea prin învăţământ postliceal cu taxă

nr. _________/_____/_____/2021

Încheiat astăzi, ______________, între ASOCIAŢIA FILANTROPICĂ MEDICAL
CREŞTINĂ CHRISTIANA – FILIALA PITESTI, cu sediul in loc. Piteşti, Str. Nicolae Dobrin  nr. 3,
Jud. Argeş, tel/fax 0248/251790, având codul fiscal 28460386 şi contul curent nr.
RO79RNCB0022123646160001, deschis la B.C.R. – Sucursala Piteşti, respectiv ŞCOALA
POSTLICEALĂ SANITARĂ CHRISTIANA MIOVENI, cu sediul in loc. Mioveni, Bulevardul
Dacia nr. 128B, Jud. Argeș, tel/fax 0248/260130, prin reprezentanţi legali Preşedinte Dr. Duţă Ion și
Director prof. Cristescu Laura

şi
Elev(ul)(a) ________________________________________________________________,

CNP __________________________,  poseso(r)(are) al (a) C.I. seria _____, nr. ____________,
eliberată de __________________________, la data de ___________________, cu domiciliul stabil în
localitatea _____________________________, str. ____________________________, nr. _______,
bl. _______, sc. ____, et. ______, ap. ______, judeţul _______________________, telefon mobil
________________________, e-mail ___________________________________, a intervenit prezentul
contract de şcolarizare pentru calificarea profesională Asistent medical de farmacie (A.M.F.),  anul de
studiu ______, anul şcolar 2021-2022.

Obiectul prezentului contract îl constituie stabilirea obligaţiilor părţilor, pe durata şcolarizării.

1. ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ “CHRISTIANA” MIOVENI, se obligă să
asigure:
· Pregătirea profesională (teoretică  şi practică) în concordanță cu standardele de pregătire
profesională si a curriculumului şcolar, pentru fiecare an şcolar din planul de învăţământ.
·  Baza didactico-materială la nivelul cerinţelor de profesionalizare stabilite prin standardele de
pregătire profesională.

2. Elev(ul)(a) ___________________________________________________, solicită pregătirea
în calificarea profesională Asistent medical de farmacie (A.M.F.) forma de învăţământ  zi, şi se obligă:
· Să frecventeze cursurile.
· Să respecte Regulamentul de Ordine Interioară al unităţii de învăţământ.
· Să achite taxa de şcolarizare în cuantum de 2.600 lei (douămiişasesute) lei, eşalonată în 6 (şase)
rate, astfel:

- rata 1 în valoare de 500 lei, se va plăti la data de 30 septembrie 2021;
- rata 2 în valoare de 500 lei, se va plăti până la data de 31 octombrie 2021;
- rata 3 în valoare de 400 lei, se va plăti până la data de 30 noiembrie 2021;
- rata 4 în valoare de 400 lei, se va plăti până la data de 31 ianuarie 2022;
- rata 5 în valoare de 400 lei, se va plăti până la data de 31 martie 2022;
- rata 6 în valoare de 400 lei, se va plăti până la data de 31 mai 2022.

Suma poate fi modificată o singură dată pe parcursul anului şcolar, cu cel mult 100 lei, în
concordanţă cu modificările esenţiale legate de creşterea cheltuielilor de întreţinere şi modernizare a
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unităţii şcolare. Plata poate fi făcută şi integral la început de an şcolar, fără ca ea să poată fi modificată
ulterior.

Depăşirea termenelor de plată atrage penalităţi de 0,5% pentru fiecare zi de întârziere, din
valoarea taxei de şcolarizare neachitate, iar neplata a doua rate consecutiv atrăge plata suplimentara a
cheltuielilelor de judecata cu promovarea si recuperarea acestor taxe pe cale judecatoreasca.

Retragerea/transferul în timpul anului școlar se face pe baza unei cereri scrise, acest lucru NU
scutește elevul de plata taxei de școlarizare integral, iar unitatea şcolară nu este obligată la restituirea
taxelor achitate.

Neplata taxelor de şcolarizare la termenele stabilite atrage imposibilitatea participării elevului
la examene, teze, etc. in sesiunea programata. Reprogramarea examenelor, tezelor, etc., atrage plata
unei taxe de 30 lei/examen.

Plata taxelor se poate face numerar la casieria şcolii. Pentru motive bine întemeiate elevul poate
solicita în scris Consiliului de Administraţie al şcolii o altă eşalonare a plăţilor  taxelor şcolare.

Reducerea taxei intr-un cuantum de 50% se acorda elevilor cu unul dintre părinţi decedat,
conform analizei dosarului de către Consiliul de Administraţie.

Litigiile ivite cu ocazia executării prezentului contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă, sau de
instanţele judecătoreşti competente.

Contractul se încheie pe durata de 1 an, între ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ
CHRISTIANA MIOVENI şi elev(ul)(a) ......................................................................................, pentru
pregătirea  în calificarea profesională Asistent medical de farmacie (A.M.F),  forma de învăţământ zi, în
cadrul ŞCOLII POSTLICEALE SANITARE CHRISTIANA MIOVENI.

Elev(ul)(a) ___________________________________________________, consimt ca datele
mele cu caracter personal şi rezultatele obţinute în urma admiterii, a examenelor susţinute pe tot
parcursul şcolarizării şi în urma examenului de certificare a calificării profesionale să fie afişate la sediul
Şcolii Postliceale Sanitare „Christiana" Mioveni.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul contract de şcolarizare în două exemplare, câte unul
pentru fiecare parte.

MANAGER/PREŞEDINTE C.A., DIRECTOR,
  Dr. Ion DUŢĂ                                                         Prof. Laura CRISTESCU

L.S.

SECRETAR,
Alexandra IVAN

                                                                                       ELEV(UL)(A),

_______________________________________
                                                                                         SEMNĂTURA,

                                                                                       _______________________
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ASOCIAȚIA FILANTROPICĂ MEDICAL CREȘTINĂ CHRISTIANA PITEȘTI

B-dul Dacia, nr.128B, tel./fax 0248/260130,

www.christianamioveni.ro; christianamioveni@yahoo.ro

CONTRACT
pentru şcolarizarea prin învăţământ postliceal cu taxă

nr. _________/_____/_____/2021

Încheiat astăzi, ______________, între ASOCIAŢIA FILANTROPICĂ MEDICAL
CREŞTINĂ CHRISTIANA – FILIALA PITESTI, cu sediul in loc. Piteşti, Str. Nicolae Dobrin  nr. 3,
Jud. Argeş, tel/fax 0248/251790, având codul fiscal 28460386 şi contul curent nr.
RO79RNCB0022123646160001, deschis la B.C.R. – Sucursala Piteşti, respectiv ŞCOALA
POSTLICEALĂ SANITARĂ CHRISTIANA MIOVENI, cu sediul in loc. Mioveni, Bulevardul
Dacia nr. 128B, Jud. Argeș, tel/fax 0248/260130, prin reprezentanţi legali Preşedinte Dr. Duţă Ion și
Director prof. Cristescu Laura

şi
Elev(ul)(a) ________________________________________________________________,

CNP __________________________,  poseso(r)(are) al (a) C.I. seria _____, nr. ____________,
eliberată de __________________________, la data de ___________________, cu domiciliul stabil în
localitatea _____________________________, str. ____________________________, nr. _______,
bl. _______, sc. ____, et. ______, ap. ______, judeţul _______________________, telefon mobil
________________________, e-mail ___________________________________, a intervenit prezentul
contract de şcolarizare pentru calificarea profesională Asistent medical generalist (A.M.G),  anul de
studiu ______, anul şcolar 2021-2022.

Obiectul prezentului contract îl constituie stabilirea obligaţiilor părţilor, pe durata şcolarizării.

1. ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ “CHRISTIANA” MIOVENI, se obligă să
asigure:
· Pregătirea profesională (teoretică  şi practică) în concordanță cu standardele de pregătire
profesională si a curriculumului şcolar, pentru fiecare an şcolar din planul de învăţământ.
·  Baza didactico-materială la nivelul cerinţelor de profesionalizare stabilite prin standardele de
pregătire profesională.

2. Elev(ul)(a) ___________________________________________________, solicită pregătirea
în calificarea profesională Asistent medical generalist (A.M.G) forma de învăţământ  zi, şi se obligă:
· Să frecventeze cursurile.
· Să respecte Regulamentul de Ordine Interioară al unităţii de învăţământ.
· Să achite taxa de şcolarizare în cuantum de 2.700 lei (douămiişaptesute) lei, eşalonată în 6 (şase)
rate, astfel:

- rata 1 în valoare de 500 lei, se va plăti la data de 30 septembrie 2021;
- rata 2 în valoare de 500 lei, se va plăti până la data de 31 octombrie 2021;
- rata 3 în valoare de 500 lei, se va plăti până la data de 30 noiembrie 2021;
- rata 4 în valoare de 400 lei, se va plăti până la data de 31 ianuarie 2022;
- rata 5 în valoare de 400 lei, se va plăti până la data de 31 martie 2022;
- rata 6 în valoare de 400 lei, se va plăti până la data de 31 mai 2022.

Suma poate fi modificată o singură dată pe parcursul anului şcolar, cu cel mult 100 lei, în
concordanţă cu modificările esenţiale legate de creşterea cheltuielilor de întreţinere şi modernizare a
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unităţii şcolare. Plata poate fi făcută şi integral la început de an şcolar, fără ca ea să poată fi modificată
ulterior.

Depăşirea termenelor de plată atrage penalităţi de 0,5% pentru fiecare zi de întârziere, din
valoarea taxei de şcolarizare neachitate, iar neplata a doua rate consecutiv atrăge plata suplimentara a
cheltuielilelor de judecata cu promovarea si recuperarea acestor taxe pe cale judecatoreasca.

Retragerea/transferul în timpul anului școlar se face pe baza unei cereri scrise, acest lucru NU
scutește elevul de plata taxei de școlarizare integral, iar unitatea şcolară nu este obligată la restituirea
taxelor achitate.

Neplata taxelor de şcolarizare la termenele stabilite atrage imposibilitatea participării elevului
la examene, teze, etc. in sesiunea programata. Reprogramarea examenelor, tezelor, etc., atrage plata
unei taxe de 50 lei/examen.

Plata taxelor se poate face numerar la casieria şcolii. Pentru motive bine întemeiate elevul poate
solicita în scris Consiliului de Administraţie al şcolii o altă eşalonare a plăţilor  taxelor şcolare.

Reducerea taxei intr-un cuantum de 50% se acorda elevilor cu unul dintre părinţi decedat,
conform analizei dosarului de către Consiliul de Administraţie.

Litigiile ivite cu ocazia executării prezentului contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă, sau de
instanţele judecătoreşti competente.

Contractul se încheie pe durata de 1 an, între ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ
CHRISTIANA MIOVENI şi elev(ul)(a) ......................................................................................, pentru
pregătirea  în calificarea profesională Asistent medical generalist (A.M.G),  forma de învăţământ zi, în
cadrul ŞCOLII POSTLICEALE SANITARE CHRISTIANA MIOVENI.

Elev(ul)(a) ___________________________________________________, consimt ca datele
mele cu caracter personal şi rezultatele obţinute în urma admiterii, a examenelor susţinute pe tot
parcursul şcolarizării şi în urma examenului de certificare a calificării profesionale să fie afişate la sediul
Şcolii Postliceale Sanitare „Christiana" Piteşti.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul contract de şcolarizare în două exemplare, câte unul
pentru fiecare parte.

MANAGER/PREŞEDINTE C.A., DIRECTOR,
  Dr. Ion DUŢĂ                                                         Prof. Laura CRISTESCU

L.S.

SECRETAR,
Alexandra IVAN

                                                                                       ELEV(UL)(A),

_______________________________________
                                                                                         SEMNĂTURA,

                                                                                       _______________________


