
 

CONTRACT   DE   ŞCOLARIZARE 

 

ASISTENT MEDICAL GENERALIST – ASISTENT MEDICAL FARMACIE 

 

Încheiat azi ____________________  între:  

 

Liceul Tehnologic Sanitar “Vasile Voiculescu”, cu sediul în Oradea, str. Clujului Nr. 66, jud. Bihor 

Tel. 0359/436908, având codul fiscal 12555722 şi contul curent nr. RO91RNCB0032046482400004 deschis la 

BCR Oradea, reprezentată prin d-na prof. Adina Cozma Cărăbaş  în calitate de director şi 

Elevul/a _________________________________________________ cu domiciliul în localitatea 

_________________ str. _______________________ nr._______ Bl._____ ap.____ tel. _______________ 

legitimat cu B.I./C.I. seria ______ nr. ______________ eliberat/ă de Poliţia ________________ la data de 

_______________________, CNP ____________________ 

 

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

Liceul Tehnologic Sanitar “Vasile Voiculescu” se obligă să asigure: 

 pregătirea teoretică şi practică aferentă, în concordanţă cu curriculumul şcolar stabilit pentru fiecare an 

şcolar din planul de învăţământ 

  să pună la dispoziţia elevilor baza didactico-materială pentru fiecare specializare 

Elevul/a se obligă: 

 să respecte Regulamentul de organizare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi Regulamentul 

de organizare și funcționare a școlii 

 să participe la cursuri, care se desfășoară de regulă în intervalul orar 1300 – 2000, conform orarului afișat 

la avizier și pe site-ul școlii. 

 să achite taxa de şcolarizare de 400 euro (echivalentul în lei la cursul BNR din ziua achitării ) în 3 

rate  astfel: 

 rata   I.    până la     01 octombrie            150 Euro   

 rata  II.    până la    15 ianuarie               150 Euro 

 rata III.    până la    30 aprilie                  100 Euro  

 SAU  360 euro dacă plata se face integral până la data de 01 octombrie a fiecărui an. 

Dacă nu se respectă termenele de mai sus pentru achitarea taxei de şcolarizare elevul va fi exmatriculat. 

Notă: Elevii din anul I care nu-şi vor achita prima rată până la data de 01 octombrie, nu vor fi 

înmatriculaţi. 

 să achite contravaloarea taxei privind practica în unităţile sanitare care va fi stabilită ulterior în urma 

negocierilor cu acestea, precum și plata taxei de examen stabilită prin horărâre de Consiliu de Administrație. 

Suma se poate modifica o singură dată la începutul anului școlar conform hotărârii Consiliului de 

Administrație și corespunzător cu modificările esenţiale legate de creşterea salariilor.  

În cazul nerealizării contractului din culpa elevului, unitatea şcolară nu este obligată la restituirea 

taxelor achitate.  

Taxa de școlarizare poate fi restituită pentru anul școlar în curs, în cazuri excepționale, cu aprobarea 

Consiliului de Administrație, pe bază de cerere și documente justificative, depuse până la data de 01 

noiembrie. 

Taxa de înscriere nu se restituie. 

 Litigiile ivite cu ocazia executării prezentului contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă sau de 

instanţele judecătoreşti competente. 

Contractul se încheie pe durata şcolarizării.  

Drept care s-a încheiat prezentul contract de şcolarizare în două exemplare, din care un exemplar la 

secretariatul unităţii şcolare organizatoare şi unul la elev. 

 

LICEUL TEHNOLOGIC  SANITAR  “VASILE  VOICULESCU”    

           DIRECTOR              ELEV                                                  

prof. Adina Cozma Cărăbaş                                                     

 

 
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE  

LICEUL TEHNOLOGIC SANITAR „VASILE VOICULESCU” ORADEA 

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

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

                                                                                                                                                                             

 


