
 

Domnule  director, 

 

Subsemnatul(a)_________________________________________________ 

domiciliat(ă) în localitatea ____________________ str. _________________________ 

nr.________________judeţul __________________telefon ______________________ 

absolvent(ă) a liceului ___________________________________________________ 

________________ cu  media cls.IX-XII / XIII ______________ vârsta împlinită la 01 

septembrie __________, naţionalitatea __________________, religia ______________, 

număr kilometri de acasă până la şcoală – aproximativ :___________,vă rog să-mi 

aprobaţi înscrierea la învăţământul postliceal cu taxă, anul I domeniul sănătate şi 

asistenţă pedagogică, calificarea _________________________________________ 

(asistent medical generalist ( AMG) / asistent medical de farmacie (AMF)). 

Declar pe proprie răspundere că nu  frecventez alte cursuri în învăţământul 

postliceal.  

Programul cursurilor este zilnic între orele 14,00 – 20,00. 

 

Data _____________                                         Semnătura__________________     

 

Anexez cererii următoarele documente : 

- Copie xerox diplomă de bacalaureat (se prezintă şi originalul pentru 

conformitate) sau pentru cei care nu au diplomă de bacalaureat certificatul de 

absolvire a studiilor liceale cls. IX – XII / XIII, ( pentru absolvenții 2017 care nu 

au certificat de absolvire al liceului vor aduce o adeverință de absolvire a liceului) 

- Copie xerox foaie matricolă (se prezintă şi originalul pentru conformitate); 

- Copie xerox certificat de naştere (se prezintă şi originalul pentru conformitate) ; 

-    Copie xerox certificat de căsătorie (se prezintă şi originalul pentru conform.) ; 

- Copie xerox act identitate (se prezintă şi originalul pentru conformitate) ; 

- Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie (sănătos clinic şi apt pentru 

calificarea asistent medical) ;    

- Copie xerox chitanţă taxă de înscriere (taxa de înscriere 50 Ron se plăteşte la 

orice agenţie BCR); 

- Contract de şcolarizare ( model tip de la secretariatul unităţii).       

 

Taxa de şcolarizare este de 300 Euro /an  
(echivalentul în lei la cursul BNR din ziua achitării,  la orice agenţie BCR) 

Rata I.       până la 05 septembrie  2017  - 100 Euro 

Rata II.      până la 30 noiembrie 2017  -   100 Euro 

Rata III.     până la 31 martie 2018       -   100 Euro                                                   

 

 
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 

LICEUL TEHNOLOGIC SANITAR „VASILE VOICULESCU” ORADEA 

Str. Clujului nr. 66  Tel. 0359436908  Fax. 0359436908 

E-mail:  vvoiculescu13@yahoo.com  Web.  http://www.vvoiculescu.ro 

 
Nr._______ 
 

Data______ 


