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ADMITERE
ÎNVĂȚĂMÂNT POSTLICEAL
DOMENIUL SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ PEDAGOGICĂ
An școlar 2020-2021
Oferta de școlarizare: 2 clase - 56 locuri, astfel:
1. Specializarea asistent medical generalist - 1 clasă (28 locuri) - TAXĂ;
2. Specializarea asistent medical de farmacie - 1 clasă (28 locuri) BUGET (FĂRĂ TAXĂ).
Înscrierea candidaților se va face la secretariatul unității de învățământ, în
00
00
perioada 09-13 SEPTEMBRIE 2020, în intervalul orar 08 - 16 .

Regulamentul admiterii, extras
!!! La școala postliceală sanitară se pot înscrie absolvenți de liceu, cu sau fără
diplomă de bacalaureat !!!
Condiții de admitere
A. În cazul în care numărul candidaților înscriși pentru o calificare profesională este mai
mic sau egal cu numărul de locuri, metodologia de admitere prevede criteriile de
admitere pe baza unui dosar ce cuprinde dovezile prevăzute în cererea de înscriere.
Criterii de selecție:
1. În ordinea descrescătoare a mediilor obținute la examenul de bacalaureat, pentru
candidații care au obținut diploma da bacalaureat (cu prioritate);
2. În ordinea descrescătoare a mediilor generale de absolvire a învățământului liceal,
pentru candidații fără diplomă de bacalaureat.
B. În cazul în care sunt candidați înscriși cu medii egale, departajarea se va face astfel:
1. În ordinea descrescătoare a mediilor obținute la examenul de bacalaureat, pentru
candidații care au obținut diploma de bacalaureat, cu prioritate, sau a mediilor
echivalate;
2. În ordinea descrescătoare a mediilor generale de absolvire a învățământului liceal,
pentru candidații fără diplomă de bacalaureat, sau a mediilor echivalate;
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3. În cazul în care sunt candidați care au medii egale la bacalaureat sau au medii
generale egale de absolvire a liceului, în cazul absolvenților fără bacalaureat,
departajarea se va face luând în calcul media mediilor la disciplina chimie din anii de
liceu.

Actele necesare pentru înscriere (în original și copie):
-

-

-

cerere de înscriere (cerere tip);
certificatul de naștere, cartea de identitate și, în cazul schimbării numelui, certificatul de
căsătorie, în copii certificate conform cu originalul, de către unitatea de învățământ;
diplomă de bacalaureat sau adeverință de absolvire a liceului, după caz, sau dovada
recunoașterii sau echivalării, conform legii, a diplomelor de bacalaureat, emise de
unitățile de învățământ din străinătate;
foaia matricolă pentru clasele IX – XII/XIII, sau dovada recunoașterii sau echivalării
învățământului liceal, conform legii, a foilor matricole pentru clasele IX – XII/XIII,
emise de unitățile de învățământ din străinătate;
adeverință medicală eliberată de către medicul de familie al candidatului, din care să
rezulte că este clinic sănătos și apt pentru calificarea profesională pe care și-o dorește.
4 poze ¾.
La înscriere, candidații vor menționa în cerere, în ordinea preferințelor, calificarea
profesională pentru care solicită înscrierea.

