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Modalități de plată 

 

Modalitatea de plată aferentă cursului AMI de formare ca educator pentru grupa de vârstă 0-3 ani este 

după cum urmează: 

 

□ Varianta 1 

8568 euro (TVA incus) dacă plata se efectuează integral până la 1 noiembrie 2017. 

Total final de achitat varianta 1: 7200 euro + 1368 (TVA) = 8568 euro 

 

□ Varianta 2 – 4 rate: 

2206 euro (TVA inclus) până la 1 noiembrie 2017 

2200 euro (TVA inclus) până la 1 februarie 2018 

2200 euro (TVA inclus) până la 1 august 2018 

2200 euro (TVA inclus) până la 1 decembrie 2018 

Total final de achitat variantă 4 rate: 7400 euro + 1406 (TVA) = 8806 euro 

 

□ Varianta 3 – 18 rate: 

1453 euro (TVA inclus) până la 1 noiembrie 2017 

450 euro (TVA inclus) până la 1 decembrie 2017 

450 euro (TVA inclus) până la 1 ianuarie 2018 

450 euro (TVA inclus) până la 1 februarie 2018 

450 euro (TVA inclus) până la 1 martie 2018 

450 euro (TVA inclus) până la 1 aprilie 2018 

450 euro (TVA inclus) până la 1 mai 2018 



                          

 

Montessori Institute of Bucharest 
www.institutulmontessori.ro 
curs@institutulmontessori.ro 

tel. 074 124 7253 

450 euro (TVA inclus) până la 1 iunie 2018 

450 euro (TVA inclus) până la 1 iulie 2018 

450 euro (TVA inclus) până la 1 august 2018 

450 euro (TVA inclus) până la 1 septembrie 2018 

450 euro (TVA inclus) până la 1 octombrie 2018 

450 euro (TVA inclus) până la 1 noiembrie 2018 

450 euro (TVA inclus) până la 1 decembrie 2018 

450 euro (TVA inclus) până la 1 ianuarie 2019 

450 euro (TVA inclus) până la 1 februarie 2019 

450 euro (TVA inclus) până la 1 martie 2019 

450 euro (TVA inclus) până la 1 aprile 2019 

Total final de achitat variantă 18 rate: 7649,58 euro + 1453,42 (TVA) = 9103 euro 

 

 

 

 


