Ministerul Educaţiei
ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ DE STAT „GRIGORE GHICA VODĂ”
Iaşi, Str. Nicolae Bălcescu, nr. 19, cod 700117
Telefon/fax: 0232.219516 / e-mail: grigore.ghica.voda@scoalasanitara-iasi.ro

FIȘĂ

DE ÎNSCRIERE

Subsemnatul (a) …………………………………………………………………………..
•

născut (ă) la data de ………………………..….. în ………………………………………

•

fiul / fiica lui ………………………………... și a ……………………………………….

•

domiciliul ……………………...………….…………..............……………………………
………………………………………………………………………………………………

•

tel. fix ……………..… tel. mobil ……………….…………. e – mail ……………………

•

legitimat(ă) cu BI /CI seria ……. nr. …………… CNP …………………................……….

cetățenie ........................., naționalitate ........................, etnie .........................., religie .......................
Depun dosarul de candidat în vederea ocupării unuia dintre cele 30 de locuri cu taxă la
calificarea profesională Asistent Medical de Balneofiziokinetoterapie și Recuperare.
Etapele și condițiile de desfășurare a înscrierii:
➢

dosarele candidaților se depun în perioada 1 iunie – 29 iulie 2022;

➢

taxa de înscriere este de 200 de lei;

➢

din momentul depunerii dosarului până cel mai târziu la data de 19 august 2022 se va plăti
prima rată de 900 de lei din taxa de școlarizare și se va completa o fișă de înmatriculare;

➢

în data de 19 august 2022 se va afișa lista finală a candidaților admiși;

➢

candidații declarați admiși sunt obligați să se prezinte la școală în cel mult 10 zile de la
începerea anului școlar 2022 - 2023 și să semneze contractul de școlarizare.
În caz contrar, pierd locul pentru care au optat fără a li se mai restitui prima rată de

900 de lei din taxa de școlarizare.
Am fost informat(ă) în legătură cu plata taxei de școlarizare pentru anul I de studiu
3600 de lei/an școlar și că pe parcursul celor 3 ani de studiu nu se acordă burse și/sau reduceri de
taxe.
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Am fost informat(ă) că profesia de asistent medical de balneofiziokinetoterapie și
recuperare NU este profesie reglementată la nivelul Uniunii Europene, astfel că actul de studii
eliberat în România poate parcurge proceduri specifice de recunoaștere a actelor de studii în
celelalte țări sau poate să nu fie recunoscut, deși unitatea de învățământ este acreditată, conform
legii.
Contractul de școlarizare se încheie la începutul fiecărui an școlar, iar taxa de școlarizare se
poate modifica în fiecare an școlar.
Taxa de înscriere de 200 de lei nu se restituie.
Care este sursa din care ați auzit de Școala Postliceală Sanitară „Grigore Ghica-Vodă” din
Iași (ziare, radio, tv, Internet, Facebook, familie, prieteni, etc.)? …………………………....………
Sunt absolvent (ă) a Liceului ……………………………….....…………………….............
..................................................... din localitatea ……………...… județul ………… promoția
………….. CU / FĂRĂ diplomă de bacalaureat.
Am luat la cunoștință de toate aceste prevederi și mă oblig să le respect întocmai din
momentul depunerii dosarului de candidat.

Data………………

Semnătura………………………
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