
 

 

 

 

 

 

LICEUL TEHNOLOGIC BĂILE GOVORA 
Școala Postliceală Sanitară 

ORGANIZEAZĂ: 

ADMITERE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2017 – 2018 

SPECIALIZAREA: 

ASISTENT MEDICAL BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE ȘI RECUPERARE 

 

 

 

Durata 3 ani, învățământ de zi, 28 de locuri la buget (fără taxă) 

 

Înscrierile pentru prima sesiune se fac în perioada 17.07.2017 – 28.07.2017, de luni până vineri, între 
orele 0900 – 1400 la secretariatul Liceului Tehnologic Băile Govora.  

Pentru a doua sesiune înscrierile se fac în perioada 21.08.2017 – 04.09.2017, de luni până vineri, între 
orele 0900 – 1400 la secretariatul Liceului Tehnologic Băile Govora. 

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII: 

1. Diplomă de bacalaureat în original sau copie 
legalizată / adeverință examen de bacalaureat 
(original) și foaia matricolă pentru clasele IX -XII 
(original sau copie legalizată); 

2. Buletin/Carte de identitate (copie); 
3. Certificat de naștere (copie); 
4. Certificat de căsătorie (dacă este cazul) – copie; 
5. Adeverință medicală de la medicul de familie din 

care să rezulte că este sănătos clinic și apt pentru 
specializarea pentru care optează; 

6. Chitanța de plată a taxei de înscriere în valoare de 
50 lei (se achită la casieria școlii); 

7. Dosar cu șină; 
8. Cerere tip de înscriere de la secretariatul școlii. 

Liceul Tehnologic Băile Govora 
 

Str. Nuferilor, nr. 46, județul Vâlcea,  
Tel./Fax: 0250 770 341 

E-mail: liceulteoreticgovora1@gmail.com, 
www.liceulgovora.ro   

 

DE CE ȘCOALA POSTLICEALĂ BĂILE GOVORA? 
 

- Școală de stat, gratuită, autorizată ARACIP; 
- Cadre didactice de specialitate foarte bine pregătite; 
- Stagiile de pregătire practică se desfășoară în cele mai 

moderne baze de tratament din stațiunea Băile Govora; 
- Activități educative desfășurate în parteneriat cu 

instituții de prestigiu și agenți economici. 
 

Admiterea se face pe bază de concurs de dosare. Afișarea 
rezultatelor: 04.08.2017, ora 0900 pentru prima sesiune de 
admitere, respectiv 08.09.2017, ora 0900 pentru sesiunea a 
doua. 
Contestațiile se depun în data de 04.08.2017, respectiv 
08.09.2017, în intervalul orar 0930 – 1400. 
 

ALEGE SĂ FII CEL MAI BUN, ALEGE ȘCOALA 
POSTLICEALĂ BĂILE GOVORA! 

 

 

CURSURI 
GRATUITE 


