
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SENIORI  136 ore (68 ședinţe) – 34 săptămâni 

 

 

Grupă standard 6-9 cursanţi 5.440* lei 4.896* lei (TVA INCLUS) 

REDUCERI ȘI MODALITĂŢI DE PLATĂ 
• 4% reducere pentru membrii aceleiași familii (rude gradul I) 

 

                                             Plata pentru grupa standard se poate face astfel: 

INTEGRAL beneficiind de o reducere de 4% 

2 RATE beneficiind de o reducere de 2% 

8 RATE, în avans la interval de 8 ședinţe 

taxă înscriere 100 lei 

rata 1... - 7 680 lei 
rata 8 36 lei 

 
 

 

 

 

FollowMe TITAN 
Str. Prisaca Dornei 2E, sector 3  
Tel: 031 408 50 53 
 0745 300 457 

  office.t@followme.ro 

 

FollowMe  DRUMUL   TABEREI 
Bd. Timișoara 35, sector 6 

Tel:  031 411 09 08 
0745 205 734 

office.drt@followme.ro 

 

FollowMe VITAN 
Calea Vitan 119, sector 3 

Tel: 031 418 67 68 
0757 571 175 

office.v@followme.ro 

     

FollowMe GHENCEA 
Bd. Ghencea 43B, etaj 4 

(Ghencea Business Center),  sector 6 
        Tel: 031 438 05 12 / 0757 571 171 

office.g@followme.ro 

 

 

 
 

  
 

      CURSURI ENGLEZ  
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10% 

REDUCERE 
PROMOȚIONALĂ 

 

TERMENI ȘI CONDIȚII 
 

•  Tariful este per  cursant. 

• Setul de lucru și materialele auxiliare nu sunt  incluse 

în preţul cursului, achitându-se separat. 

• Sumele achitate 

- nu se returnează 

- nu se reportează între  clienţi. 

• Reducerile se cumulează și se acordă la ultima rată, la 

achitarea în totalitate a cursului, respectiv 68 de 

ședinţe, 136 de ore. 

• Taxa de înscriere se scade la ultima rată, la achitarea 

în totalitate a cursului, respectiv  68 de ședinţe, 136 de ore. 

• Cursurile se vor desfăşura fizic sau online în funcţie de 
disponibilitatea şi solicitările  cursanţilor. 
 

CONDIŢIE DE RETURNARE A TAXEI DE ÎNSCRIERE 

• În cazul în care nu se formează grupă conform 

nivelului stabilit prin testare. 
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Cum și ce învăţăm? 

1. Să înţelegem ce spun alţi vorbitori de engleză, fie ei 

nativi sau nu, la viteză normală de vorbire. Toate tipurile 

de accent trebuie să devină inteligibile pentru oamenii 

secolului XXI, pentru că în călătoriile lor cât și la locul de 

muncă vor întâlni semeni din toate colţurile lumii! 
 

2. Să vorbim cât mai fluent și cât mai corect. Învăţăm să ne 

simţim în largul nostru în limba engleză, să pronunţăm ca și cum am fi actorii 

din filmele preferate, să folosim expresiile potrivite la momentul potrivit 

pentru a fi spirituali. 
 

3. Să citim un text cu maximum de eficienţă: într-un timp cât mai scurt, 

selectând exact informaţiile care ne interesează sau care sunt necesare 

pentru a îndeplini o cerinţă. Să înţelegem sensul textelor chiar dacă acestea 

conţin cuvinte necunoscute, intuind sensul acestora din context. 
 

4. Să putem produce texte corecte – compuneri, mailuri, chiar texte 

formale care să aibă coerenţă, un vocabular variat și o construcţie a frazei 

cât mai atrăgătoare. Învăţăm să ne corectăm singuri textele și temele cu 

resursele pe care le avem la dispoziţie: cărţi și caiete de notiţe, dicţionare 

în print și online, etc. 
 

Desigur, acordăm importanţă și metodelor tradiţionale: exerciţii de 

gramatică pentru a ne perfecţiona, teste de evaluare periodice pentru 

a monitoriza evoluţia copiilor. Iar eforturile din clasă se continuă cu 

tema pentru acasă, care contează și ea într-o proporţie  mare! 

 

Obţinem rezultate foarte bune 
pentru că: 

Progresul și munca în general sunt răsplătite 

cu mici recompense ce îi bucură şi stimulează pe 

copii. 

Evităm rutina, organizând toate activităţile 

sub formă de joc sau concurs 

Elevii lucrează și interacţionează pe toată 

durata cursului (în perechi sau echipe), nu doar 

absorb informaţia de la profesor. 
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