
COLEGIUL NAȚIONAL ”ANA ASLAN”- ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ 

B-DUL. REVOLUȚIEI 15/A  – TIMIȘOARA 

Telefon/Fax: 0256-492345 

cnanaaslan-tm.ro;  e-mail: cnanaaslan@yahoo.com 

 

 

COLEGIUL NAȚIONAL ”ANA ASLAN” TIMIȘOARA 

CERERE DE ÎNSCRIERE  

LA ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ BUGET - AMG  
pentru anul școlar 2021-2022 

 

Opțiune specializare:      ⎕ Asistent medical generalist (AMG)       ⎕ locuri la BUGET     
 

Subsemnatul(a): Numele_________________________________________; Inițiala tatălui __________ ;  

Prenumele _______________________________; Nume după căsătorie (dacă e cazul) ___________________ 

Naționalitate _________________;  Data nașterii: anul _ /_ /_ /_ /, luna _ /_ /, ziua _ /_ /;  

Locul nașterii: localitatea _____________________, județul ________________ 

Posesor al CI/BI seria _____ număr _____________, eliberat de ____________ la data de ____________ 

CNP  _ /_ /_ /_ /_ /_ /_ /_ /_ /_ /_ /_ /_ / 

Adresa de corespondență: localitatea _____________________, județul ______________ 

 strada ___________________________, nr. _____, bloc ______, scara ______, apart. _____ 

Nr. telefon: mobil cu whatsapp___________________________; telefon fix __________________; 
 

 

Perioada înscrieri BUGET – calificare Asistent medical generalist - 7 iunie –20 august 2021, orele 10-15 

Taxa de inscriere la Școala Postliceală Sanitară este de 200 lei. 

Pentru clasele finanțate de la buget (fără taxă), dacă numărul candidaților depășește numărul locurilor 

aprobate, se susține examen de admitere, în data de 25 august 2021, de la ora 10.  
 

⎕ Vă rog să-mi aprobați înscrierea la concursul de admitere în anul I – pe locurile finanțate de 

      la buget, la Școala Postliceală Sanitară din cadrul Colegiului Național ”Ana Aslan” 

      Timișoara, din data de 25 august 2021. 
 

Optez pentru cursuri* ⎕  de dimineață          ⎕   de după-amiaza 
 

* Candidații admiși la clasele de la BUGET, vor fi repartizați în clasa cu program de dimineață / după-amiază, în 

funcție de opțiunea exprimată la înscriere. În cazul în care numărul solicitanților la o clasă depășește numărul de locuri 

aprobate, departajarea se face în funcție de nota obținută la examenul de admitere. 
 

 În cazul nepromovării examenului de admitere la BUGET, optez pentru înscrierea pe locurile cu taxă 

– calificarea: asistent medical generalist                           ⎕  DA              ⎕   NU 
 

⎕ Declar pe propria răspundere că am luat la cunoștință prevederile Metodologiei de admitere la 

Școala Postliceală Sanitară, afișată pe site-ul școlii cnanaaslan-tm.ro  

   În cazul în care candidatul abandonează sau își retrage dosarul din motive personale, taxa de înscriere nu 

se restituie.  
 

Timișoara             Semnătura candidatului ___________________ 

       Data  

________________                                            Validat, membru comisie admitere ___________________ 


