LICEUL TEORETIC “GHEORGHE MARINESCU”
TÂRGU-MUREŞ, 540142 STR. GH. MARINESCU, NR. 15
TEL/FAX: 0365882498 e-mail: sanitarms@yahoo.com
Nr. înreg. 2.083/ 10.08.2022

INFORMARE
ÎN ATENȚIA ELEVILOR DIN ANII DE STUDIU:
o I C și I D (AMG - TAXĂ)
o II C și II D (AMG - TAXĂ)
Doamnelor/ Domnilor diriginți
Prof. OPREA Sânzîiana Maria, Prof. BODAN Roxana Cristina,
Prof. LIRCA Viorica Felicia, Prof. PINTEA Cornel Ștefan
În perioada 11.08 – 12.08.2022 – elevii declarați promovați din clasele sus-menționate pot depune
cerere în vederea transferului la clasele de BUGET (finanțarea studiilor de către stat), în baza avizului
Consiliului de Administrație al Liceului Teoretic Gheorghe Marinescu Târgu Mureș respectiv dacă sunt
întrunite următoarele criterii prevăzute de Metodologia internă de transfer de la regimul cu taxă la
regimul buget:
 Condiția de elev promovat cu situația școlară încheiată și validată în ședința Consiliului Profesoral
la data de 9.08.2022
 Media la Purtare 10.00 în anul școlar precedent (2021-2022)
 Elevul să nu fi înregistrat nicio restanță în plata ratelor din taxa de școlarizare pentru anul școlar
precedent (2021-2022)
 Cerere depusă în una din variantele descrise de mai jos - până la data de 12.08.2022, ora 13.00.
a. personal – cerere înregistrată la secretariatul școlii – se obține număr de înregistrare,
b. cerere trimisă pe e-mailul școlii (sanitarms@yahoo.com) conținând semnătura solicitantului – se obține
confirmarea de primire a cererii din partea secretariatului școlii,
c. cerere înregistrată la secretariat prin împuternicit legal – strict pe baza de procură notarială.
Numărul de locuri vacante pentru clasele de la BUGET, sunt prezentate în tabelul de mai jos:
Clasa
(An școlar 2022-2023)

Număr locuri
BUGET (vacante)

Clasa
(An școlar 2022-2023)

Număr locuri
BUGET (vacante)

II A
II B
Total locuri libere
Anul II

5
4

III A
III B
Total locuri libere
Anul III

3
6

9 locuri

9 locuri

Locurile libere vor fi ocupate în ordinea mediilor generale anuale ale solicitanților și prin respectarea
celorlalte criterii mai sus prevăzute de Metodologie, în limita locurilor libere per clasă.
Rezultatele finale ale solicitărilor vor fi disponibile prin aprobarea conducerii școlii, la data de
12.08.2022, ora 14.00 – la avizierul școlii și pe site-ul www.prosanitar.ro .
Pentru solicitanții care nu vor fi admiși pe locurile vacante la regimul de studiu buget, vor putea
continua studiile la regimul cu taxă în anul școlar viitor, 2022-2023.
Director,
Prof. VULC Cornel Cristian
Târgu Mureș, la 10.08.2022
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