
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 TAXĂ – AMG / AMF  
pentru anul școlar 2021-2022 

 

Opțiune specializare, locuri cu TAXĂ:⎕Asistent medical generalist     ⎕Asistent medical de farmacie                                          
 

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 __________________; 
 

 

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

     la Școala Postliceală Sanitară -Colegiul Național ”Ana Aslan” Timișoara, sesiunea 2021. 
 

Înscrierea pe locurile cu TAXĂ – calificări: AMG, AMF - se face zilnic între orele 10-15, în perioadele:  

7 iunie –30 iunie 2021;  1 iulie–30 iulie 2021; 2 august–31 august 2021. 
 

Declar pe propria răspundere că am luat la cunoștință următoarele: 

- prevederile Metodologiei de admitere la Școala Postliceală Sanitară, afișată pe site-ul școlii 

 cnanaaslan-tm.ro  

-  înscrierile se fac în limita locurilor disponibile. 

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

- Confirmarea admiterii candidaților pe locurile cu taxă, se face prin achitarea sumei de 800 lei 

(reprezentând prima rată din taxa de școlarizare aferentă anului I), după cum urmează: 

  - candidații înscriși în perioada 7 iunie –30 iunie 2021, au obligația de a achita taxa de confirmare 

      până în data de  2 iulie 2021 

  - candidații înscriși în perioada 1 iulie–30 iulie 2021, au obligația de a achita taxa de confirmare 

      până în data de 2 august 2021. 

  - candidații înscriși în perioada 2 august–31 august 2021, au obligația de a achita taxa de 

     confirmare, până cel târziu în data de  31 august 2021. 
 

   În cazul în care un candidat nu achită taxa de confirmare la termenul menționat, locul acestuia se 

vacantează, iar taxa de înscriere nu se restituie.  

În cazul în care candidatul abandonează sau își retrage dosarul din motive personale, după începerea 

anului școlar (13 septembrie 2021), taxa de înscriere și de confirmare, nu se restituie. 
 

Timișoara,             Semnătura candidatului ___________________ 

       Data  

________________                                            Validat, membru comisie admitere ___________________ 


