
 

 

 

 

 

   

 

    

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ASISTENT MEDICAL GENERALIST  
- buget  -28 locuri 
 ASISTENT MEDICAL GENERALIST 

- tax ă- 28 locuri 
·       ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE  
                -  28 locuri - buget 
 

ÎNSCRIERILE au loc în perioada: 
1 iunie– 4 septembrie 2021 

luni-vineri între orele 800-1600 

 la secretariatul şcolii sau ONLINE pe adresa: 

gs_eminescu_slobozia@yahoo.com 
 

ACTE NECESARE 
 

- diplom ădeăbacalaureat / certificat de absolvire 

aăliceului/ădiplom ădeăabsolvireaăliceului/ 
adeverinț ădeăabsolvireăaăliceuluiăă(copie/ăscan) 

-  foaieămatricol  

- copie xerox b.i./c.i. 

-copie xerox certificatădeănaştereăşiădeăăc s torieă
(dac ăesteăcazul de schimbare de nume) 

- adeverinț ămedical ă(clinicăs n tos- aptăs ăurmezeă
cursurileăînv ț mântuluiăpostliceal) 

 

CONDIŢII pentru înscriere: 
Absolvenţi de liceu cu sau fără Diplomă de 

Bacalaureat! 
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      Un învăţământ de stat 
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în toate ţările din  
Uniunea Europeană  
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