ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA ONLINE
1. CERERE DE ÎNSCRIERE
2. FIŞĂ PENTRU DOSARUL DE CONCURS
(se găsesc atașate în josul paginii, se descarcă, se inseră semnătura electronică
și se timite pe mail la adresa christiana_targoviste@yahoo.com);

Următoarele documente se scanează/fotografiază și se trimit
împreună cu documentele de la punctele 1 și 2 pe adresa de mail a
școlii christiana_targoviste@yahoo.com
3. DIPLOMĂ

DE

BACALAUREAT

sau

ADEVERINŢĂ

DE

ABSOLVIRE A EXAMENULUI DE BACALAUREAT (valabilă până la
eliberarea diplomei – în original) sau CERTIFICAT/DIPLOMĂ DE
ABSOLVIRE A LICEULUI sau ADEVERINŢĂ DE ABSOLVIRE A
LICEULUI;
4. FOAIA MATRICOLĂ pentru clasele aIXa – aXIIa/aXIIIa;
5. CERTIFICAT DE NAŞTERE
6. CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE
7. C.I. SAU B.I.
8. ADEVERINȚĂ MEDICALĂ eliberată de medicul de familie din
care să rezulte că este SĂNĂTOS CLINIC ŞI APT PENTRU
CALIFICAREA PROFESIONALĂ ”ASISTENT MEDICAL GENERALIST”;
9. TREI POZE ¾ (se aduc la școală în momentul încheierii
contractului de studii și achitării primei rate din taxa de școlarizare);
DUPĂ TRANSMITEREA DOCUMENTELELOR VEȚI PRIMI PE
ADRESA DE MAIL CONFIRMAREA CU NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE,
DOAR ÎN ACEL MOMENT SUNTEȚI ÎNSCRIȘI ÎN ANUL I, URMÂND SĂ
ÎNCHEIAȚI CONTRACTUL DE STUDII ÎN PERIOADA STABILITĂ (27 – 31
AUGUST 2020).
DETALII LA NR. TELEFON : - 0245 213555 → secretariat
- 0767587902

SEMNĂTURA ELECTRONICĂ SE INSERĂ ASTFEL:
- Se realizează semnătura pe o foaie de hârtie albă, se fotografiază/scanează
și se salvează în calculator;
- Se dă click pe căsuța de semnătură electronică de pe cerere si alege din
calculator poza cu semnătura electronică, care se încarcă automat.

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „CHRISTIANA”
Tîrgoviște, Str. Valul Cetății, Nr. 71, RO - 130122
Tel/fax: 0245.213.555, Website: www.christiana-tgv.ro
E-mail: christiana_targoviste@yahoo.com

Nr…………………………./…………………………….

Doamnă Director,
Subsemnatul (a)……………………….…………………………………………………………,
domiciliat(ă) în comuna/oraşul .......………....strada ………...........……………............................,
nr….., bl….., sc….., ap..., născut (ă) în anul ……....., luna………..............., ziua …....., posesor
al BI/CI seria…….., număr………...……, absolvent(ă) al(a) liceului ................................................
………..........................…………..............…...............……...................., promoţia .................,
cu/fără diplomă de bacalaureat, vă rog a-mi aproba înscrierea la examenul de admitere la Şcoala
Postliceală Sanitară " Christiana" Tîrgovişte, profilul asistent medical generalist, sesiunea iulie
– august 2020.
Am luat cunoştinţă că:
- admiterea se face în data de 26.08.2020, prin evaluarea dosarului;
- publicarea rezultatelor finale ale examenului de admitere se face în data de 27.08.2020,
ora 12.00;
- înscrierea în anul I şi semnarea contractului de şcolarizare se face în perioada 27-31
august 2020;
- neîncheierea contractului de studiu şi neachitarea la termen a primei tranşe din taxa
şcolară până la data de 31.08.2020, ora 12.00, duce la disponibilizarea locului ocupat şi
transferarea lui pentru redistribuire la candidaţii de pe lista de aşteptare sau în sesiunea a treia
de admitere.
Limbi străine studiate:
1)…………………………………..…………………….
2) …………………………………………………….......

Data

Semnătura

Doamnei Director a Şcolii Postliceale Sanitare "Christiana" Tîrgovişte

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „CHRISTIANA”
Tîrgoviște, Str. Valul Cetății, Nr. 71, RO - 130122
Tel/fax: 0245.213.555, Website: www.christiana-tgv.ro
E-mail: christiana_targoviste@yahoo.com

Nr………………./……………………
FIŞĂ PENTRU DOSARUL DE CONCURS ADMITERE
SESIUNEA IULIE – AUGUST 2020
A. DATE DE IDENTIFICARE
Nume ………………………………………..
Prenume ……………………………………
CNP ………………………………………….
Unitatea de învăţământ absolvită şi anul absolvirii
....……………………………………………………………………………….…....…………….
B. DOSAR
1. Media anilor de studiu din timpul liceului, cls. IX – XII sau IX – XIII
cls. aIXa
cls. aXa
cls. aXI a
cls. aXII a
cls. aXIII a
Medie
anuală
Medie
generală
2. Modalitatea de finalizare a liceului
Cu diplomă de bacalaureat
Fără diplomă de bacalaureat
3. Studierea biologiei umane
Numai în clasa a VII a
În clasa a VII a şi a XI a
4. Cine a dorit să faceți această meserie

Eu
Părinții
Eu și părinții
Prieteni
Rude

5. Motivaţia alegerii Școlii Postliceale Sanitare ”Christiana” Tîrgoviște.
La recomandarea unor prieteni
La recomandarea absolvenților/elevilor școlii
Prestigiul școlii
Informațiile din oferta educațională
6. Motivaţia alegerii acestei meserii (scris de candidat).

Semnătură

