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Anexa 5 la Metodologia de admitere în  

Școala Postliceală Sanitară pentru anul școlar 2021-2022 

 

CERERE DE ÎNSCRIERE 

 
Subsemnatul/subsemnata _______________________________________________, născut/ă la 

data de ___________, în localitatea ____________________, județul __________________________, 

fiul/fiica lui ___________________ și al ___________________,  posesor al BI/CI seria ___ număr 

______________, eliberat de ___________________________________ la data de ____________, CNP 

__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/,  cu domiciliul stabil în localitatea ______________________, 

str. ___________________________, nr. ___, bloc ____, sc. ____, ap. ____, telefon ________________, 

e-mail ___________________________________________________, vă rog să-mi aprobați înscrierea la 

examenul/concursul de admitere în anul I la Școala Postliceală Sanitară din cadrul Colegiului Național 

„Traian Lalescu” din Reșița, sesiunea 2021, pentru calificarea profesională: 

Asistent medical generalist 

Asistent medical de farmacie 

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

Școala Postliceală Sanitară din cadrul Colegiului Național „Traian Lalescu” din Reșița, sunt de acord cu 

acestea și depun la dosarul de înscriere următoarele: 

- dosar plic 

- cerere de înscriere; 

- certificat  de  naştere,  cartea  de  identitate  şi,  după  caz,  certificatul  de  căsătorie,  în  copie, 

certificată „conform cu originalul” de către un membru al comisiei de admitere; 

- diplomă de bacalaureat (copie și original) sau adeverință de absolvire a liceului, după caz sau dovada 

recunoașterii sau echivalării, conform legii, a diplomelor de bacalaureat eliberate de unitățile de învățământ 

din străinătate; 

- foaia matricolă pentru clasele IX- XII/XIII (copie și original) eliberată de unitățile de învățământ din 

România sau dovada recunoașterii sau echivalării învățământului liceal, conform legii, a foilor matricole 

pentru clasele IX-XII/XIII eliberate de unitățile de învățământ din străinătate; 

- adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte că este sănătos clinic şi apt 

pentru calificarea pe care doreşte să o dobândească; 

-  certificat/atestat de competențe lingvistice de nivel C1 pentru limba română eliberat de instituțiile de 

învățământ superior acreditate în România care organizează anul pregătitor de limbă română pentru cetățenii 

străini, de Institutul Limbii Române sau de lectoratele de limbă română ale Institutului Limbii Române sau de 

Institutul Cultural Român din străinătate pentru cetățenii din statele membre ale Uniunii Europene, Spațiului 

Economic European și din Confederația Elvețiană;  

-  adeverință medicală eliberată de către medicul de familie al candidatului, din care să rezulte că este 

sănătos clinic și apt pentru calificarea profesională pe care dorește să o dobândească. 

- chitanță privind plata taxei de admitere 

 

Data :                                                                                          Semnătura : 

 

___________________                           _________________________ 
 

 


