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Metodologia de admitere pentru învățământul postliceal sanitar este elaborată în conformitate
cu prevederile Ordinului M.Ed.C.T.S. nr. 5346/07.09.2011 - Anexa I, privind aprobarea Criteriilor
generale de admitere în învăţământul postliceal.
Pentru anul şcolar 2018 - 2019, înscrierea la Colegiul Naţional „Ana Aslan” – Şcoala
Postliceală Sanitară, se va organiza în 2 etape: 9 - 13 iulie 2018, respectiv 27 - 31 august 2018.
CRITERII GENERALE DE ADMITERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL POSTLICEAL
Învăţământul postliceal de stat se organizează de către Ministerul Educaţiei Naționale din
proprie inițiativă, la propunerea autorităților administrației publice locale sau la cererea operatorilor
economici și a altor instituții interesate.
Pentru clasele de învățământ postliceal de stat școlarizate la cererea solicitanților, persoane
fizice sau juridice, finanțarea se realizează de către solicitanți, prin contract de scolarizare incheiat cu
unitatea de invatamant care realizeaza scolarizarea.
Pentru învățământul postliceal de stat școlarizat la cererea solicitanților, calificările
profesionale pentru care se asigură școlarizarea sunt:
- asistent medical generalist: 180 locuri
- asistent medical de farmacie: 60 locuri
- cosmetician: 30 locuri.
Înscrierea candidaților pentru admiterea în învățământul postliceal, se face la secretariatul unității de
învățământ.
I.

Au dreptul să se înscrie la nivelul învățământului postliceal, absolvenții de liceu, cu sau fără
diplomă de bacalaureat, pe baza următoarelor acte:
- cerere de înscriere
- certificat de naștere în original și copie
- cartea de identitate în original și copie
- certificatul de căsătorie în original și copie
- diploma de bacalaureat (original și copie), sau certificatul de absolvire a liceului (în
original și copie), sau adeverința de absolvire a studiilor liceale (în original și copie)
- foaia matricolă pentru clasele IX-XII/XIII (original și copie)
- adeverință medicală eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că este sănătos
clinic și apt pentru calificarea pe care dorește să o dobândească (adeverința se completează
pe baza examenelor de specialitate: VDRL, examen radiologic pulmonar, consult neuropsihiatric).
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Pentru anul şcolar 2018 - 2019, înscrierea la Colegiul Naţional „Ana Aslan” – Şcoala
Postliceală Sanitară, se va organiza în 2 etape: 9 - 13 iulie 2018, respectiv 27 - 31 august 2018.
Înscrierea candidaților se va face în limita locurilor disponibile.
Taxa de scolarizare pentru anul școlar 2018 - 2019 este:
- 3200 RON/an pentru calificarea profesională asistent medical generalist
- 3100 RON/an pentru calificarea profesională asistent medical de farmacie
- 2300 RON/an pentru calificarea profesională cosmetician
Taxa de școlarizare va fi achitată în 5 rate, conform contractului de școlarizare.
Taxa de înscriere la Școala Postliceală Sanitară este de 150 lei.
Candidații admiși vor achita o taxă de confirmare de 850 lei (reprezentând prima rată din taxa
de școlarizare aferentă anului I), după cum urmează:
- candidații înscriși în sesiunea 9 – 13 iulie 2018, au obligația de a achita taxa de confirmare
până cel târziu în data de 24 august 2018, la secretariatul unității.
- candidații înscriși în sesiunea 27 – 31 august 2018, au obligația de a achita taxa de
confirmare, până cel târziu în data de 4 septembrie 2018.
În cazul în care un candidat nu achită taxa de confirmare la termenul menționat, locul acestuia
se vacantează.
În cazul în care candidatul abandonează sau își retrage dosarul din motive personale, după
începerea anului școlar (10 septembrie 2018), taxa de înscriere și de confirmare, nu se restituie.
Pentru coordonarea admiterii în învățământul postliceal, se constituie Comisia de Admitere,
care ăși desfășoara activitatea în baza prezentei metodologii de admitere și în baza Ordinului
M.Ed.C.T.S. nr. 5346/07.09.2011.
Componența comisiei și atribuțiile membrilor comisiei de admitere, se stabilesc prin
metodologia elaborată de unitatea de învățământ.
Comisia de admitere este stabilită de catre Consiliul de Administratie al Colegiului National
„Ana Aslan”.
Componenţa comisiei de admitere este urmatoarea:
Sesiunea iulie 2018
- preşedinte: director adjunct dr. Cosmina Chihai
- membri: institutor Narcisa Ticiu, institutor Alina Percea, institutor Corina Boba
Sesiunea august 2018
- preşedinte: director prof. Adriana-Elena Sopon
- membri: dr. Ancuța-Daciana Gomboș; dr. Simona Butunoi, prof.instr.pr. Liliana Enache.
Atribuțiile comisiei de admitere:
- efectuează înscrierea candidaților în perioadele menționate în metodologie, în funcție de
opțiunea acestora pentru una din calificările profesionale școlarizate
- verifică dosarele de înscriere ale candidaților.
Elevii au dreptul sa se inscrie pentru frecventarea cursurilor numai la unitatea de invatamant si
la calificarea profesionala pentru care au fost declarati admisi.
Candidații admiși încheie un contract de școlarizare, conform anexei la Criteriile generale de
admitere în învățământul postliceal, aprobate prin Ordinului M.Ed.C.T.S. nr. 5346/07.09.2011 și au
obligatța să respecte clauzele contractuale.
Director,
Prof. Adriana Elena SOPON

Director adjunct,
dr. Cosmina CHIHAI
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