Şcoala Postliceală Sanitară “Virginia Henderson”
Nr. _____ din ____________
CERERE DE ÎNSCRIERE

Calificarea profesională: Asistent Medical Generalist
Doamnă președinte a Comisiei de admitere,
Subsemnatul/a1…………………………………………………născut/ă2…………………………...
la data de…………………………...
în localitatea………………………….…județul……………..…,fiul/ fiica lui………………
și a………..……………, identificat/ă cu C.I. seria ………..nr……..….……. eliberat
de……………………………, la data de…………………..,
C.N.P………………………………… cu domiciliul stabil în loc. ………………………………..
Str.…………………………………………………………………telefon.…………………...............
e-mail………………………………………………..,
prin prezenta vă rog să-mi aprobaţi înscrierea în vederea admiterii pe un loc la
Şcoala Postliceală Sanitară “Virginia Henderson” din Sibiu în anul I calificarea profesională:
„Asistent medical generalist”.
Anexez prezentei cereri următoarele documente:
1.
2.
3.
4.
5.

diploma de bacalaureat [ ], sau diploma/ adeverinţa de absolvire a liceului [ ]
foaia matricolă a claselor IX-XII/XIII, [ ]
carte de identitate (2 copii xerox) [ ]
certificat de naştere (2 copii xerox) [ ]
certificat de căsătorie pentru persoane de sex feminin (copie xerox) [ ]

(doc. menționate se depun la dosar în copii xerox, certificate „conform cu originalul” de către un membru al comisiei de
admitere)

6. adeverinţă medicală cu mențiunea: clinic sănătos, apt pentru calificarea profesională
AMG (original) [ ]
7. chitanţa/ Ordinul de plată pentru plata taxei de înscriere în valoare de 150 lei [ ]
8. patru fotografii color tip buletin cu autocolant pe spate (30*40 mm) [ ]
9. 1 dosar plic [ ]
10. chestionar vocațional completat [ ]
Menţionez că am luat la cunoştinţă prevederile Metodologiei organizării și desfășurării
examenului de admitere pentru anul școlar 2022 - 2023.
Cunosc și sunt de acord cu valoarea Taxei de înscriere și înmatriculare în val. de 150 lei, a
Taxei anuale de şcolarizare, a modalității și a termenelor de plată, de faptul că aceasta se
poate plăti integral sau în rate şi nu se modifică pe parcursul anului şcolar 2022 - 2023.
Numele şi prenumele (în clar): ……………………………….
Data ……………….

1
2

Semnătura: ………………..

Numele și prenumele conform cărții de identitate (CI) sau buletin de identitate (BI), după caz
Numele de familie anterior (la naștere, din C.N.)
Am primit un exemplar ………………

