Ministerul Educaţiei și Cercetării
Școala Postliceală Sanitară “Carol Davila” Alexandria
Judetul Teleorman
Telefon: 0347/806 934
Fax: 0347/806 934
E-mail: a.caroldavila@yahoo.com

ADMITERE AN ȘCOLAR 2021-2022
Înscrierile pentru admiterea in anul I se fac zilnic, în perioada 05 mai - 9
septembrie 2021, între orele 9.00-12.00 la sediul instituției din Str. 1 Mai,
Nr.107, Bl. B6, Localitatea Alexandria, Telefon 0347.806.934;
Taxa de inscriere este de 150 lei și se poate achita la sediul scolii ( cu
chitanță) sau în contul: RO54RNCB0245036727660001

deschis la Banca

Comercială Română;
Taxa anuală de școlarizare este de 3400 lei, care se poate achita în rate,
conform unui contract încheiat între școală și elev, iar prima rata, în cuantum de
1200 lei se achită în termen de cinci zile lucrătoare după ce candidatul a fost
declarat admis;
Taxa de școlarizare se achită în contul: RO54RNCB0245036727660001
deschis la Banca Comercială Română, iar o copie după chitanța de depunere se
va aduce ulterior la dosar;
Admiterea se face prin completarea unei fișe de interviu, la depunerea
dosarului de înscriere.
ACTE NECESARE:
Ȋnscrierea la Şcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila” se face pe baza
următoarelor documente:
1. Fişa de înscriere pentru admitere – va fi completată la depunerea dosarului
şi va fi avizată de comisia de admitere;

2. Certificatul de absolvire a liceului (original și copie) / Diploma de
Bacalaureat (original și copie) sau adeverinţa de absolvire a liceului pentru
absolvenţii promoţiei 2021 (12 clase sau 13 clase);
3. Foaia matricolă clasele IX – XII / XIII (original și copie);
4. Documentul de identitate (original şi copie);
5. Certificatul de naştere (original şi copie);
6. Certificatul de căsătorie (original şi copie), în cazul persoanelor care şi-au
schimbat numele în urma căsătoriei;
7. Adeverinţa medicală de la medicul de familie, din care să reiasă că este
sănătos clinic și apt pentru calificarea profesională la care solicită înscrierea
și nu este în evidență cu boli psihice (original);
8. Chitanţa pentru plata taxei de înscriere (original și copie) – 150 RON;
9. Chitanța pentru plata taxei de şcolarizare, integral sau prima rată (original și
copie) – după achitare (în termen de cinci zile după ce candidatul a fost
declarat admis);
10.Un dosar plic de carton.
Documentele de la punctele 2, 3, 4, 5, 6, 8 și 9 vor fi prezentate în
original şi în copie pentru certificare „conform cu originalul” de către un
membru al comisiei de admitere și apoi vor fi restituite.

