ANUNȚ
Liceul Charles Laugier organizează
A. Examen de admitere la Școala postliceală sanitară-BUGET , pentru
calificările:
- Asistent medical generalist – 84 locuri (3 clase)
- Asistent medical de farmacie – 28 locuri (1 clasă)
- Asistent medical de balneofiziokinetoterapie si recuperare -28 locuri (1 clasă)
B. Selecţie de admitere, în baza dosarului de înscriere, la
postliceală sanitară-TAXĂ , pentru calificările :
- Asistent medical generalist – 84 locuri (3 clase)
- Asistent medical de farmacie – 28 locuri (1 clasă)

Școala

C. Perioada de înscriere a candidatilor este 10 iunie – 30 august 2019,
zilnic între orele 9,00-17,00, la sediul liceului din strada Brestei, nr. 129, Craiova
Candidații vor depune un dosar cu următoarele acte :
- cerere de înscriere;
- certificat de naştere, carte de identitate şi, după caz, certificat de
căsătorie în copie, certificate "conform cu originalul" de către
director/director adjunct;
- diploma de bacalaureat /certificat de absolvire a liceului/
adeverinta de absolvire a studiilor liceale- promoție curentă;
- foaie matricola pentru clasele IX-XII/XIII;
- adeverinta medicala eliberata de medicul de familie din care sa
rezulte ca este sanatos clinic si apt pentru calificarea pe care doreste sa
o dobandeasca;
D. Taxa de înscriere este de 100 lei (buget / taxa) sau 150 lei (buget + taxa)
E. Examenul de admitere pentru locurile de la buget va avea loc în data de
04.09.2019, orele 10,00.
F.Admiterea candidaților pe locurile cu taxa se va face în ordinea depunerii
dosarelor de însciere și a achitării primei tranșe de 1000 lei , în limita locurilor
disponibile.
F. Taxa de şcolarizare pentru locurile cu taxă este de 2800 lei pt anul scolar
2019-2020, plătibilă în 3 transe (1000 lei-15.09.2019, 900 lei-31.12.2019, 900 lei31.03.2020).
G. Informații suplimentare se vor obține de la secretariatul liceului , nr. de
telefon :0251525867

Inscrierea se realizeaza cu sau fara diplomă de
Bacalaureat !
Director,
Prof. Panea Ludmila

