
 

 
 

 
ÎNSCRIERI LA ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ 

pentru anul școlar 2020-2021 
 

Extras din Metodologia Organizării și Desfăşurării Admiterii la Şcoala Postliceală Sanitară -  sesiunea 2020, 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, 
modificat prin OMEC nr. 3309/21.02.2020. 
 

PERIOADE DE ÎNSCRIERE  15 iunie – 30  iunie 2020, între orele 14 – 16  

1 iulie – 31 iulie 2020, între orele 10 – 16   

3 august – 9 septembrie 2020, între orele 10 – 16 
 

Au dreptul să se înscrie absolvenții de liceu, CU sau FĂRĂ diplomă de bacalaureat. 
 

ACTE NECESARE pentru înscriere: 

- 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 (original și 

copie), sau adeverința de absolvire a studiilor liceale (original și copie) sau dovada recunoaşterii 

sau echivalării, conform legii, a diplomelor de bacalaureat eliberate de unităţile de învăţământ din 

străinătate; 

- foaia matricolă pentru clasele IX-XII/XIII (original și copie) eliberată de unităţile de învăţământ 

din România sau dovada recunoaşterii sau echivalării învăţământului liceal, conform legii, a foilor 

matricole pentru clasele IX-XII/XIII eliberate de unităţile de învăţământ din străinătate; 

- certificat/atestat de competenţe lingvistice de nivel C1 pentru limba română eliberat de 

instituţiile de învăţământ superior acreditate în România care organizează anul pregătitor de limbă română 

pentru cetăţenii străini, de Institutul Limbii Române sau de lectoratele de limbă română ale Institutului 

Limbii Române sau de Institutul Cultural Român din străinătate pentru cetăţenii din statele membre ale 

Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană; 

- adeverință medicală eliberată de medicul de familie al candidatului, din care să rezulte că este 

”sănătos clinic și apt pentru calificarea pe care dorește să o dobândească” (asistent medical 

generalist / asistent medical de farmacie / cosmetician) (adeverința se completează pe baza 

examenelor de specialitate: VDRL, examen radiologic pulmonar, consult neuro-psihiatric). 

- dovada achitării taxei de înscriere          - UN DOSAR PLIC 
 

CALIFICĂRI PROFESIONALE 
pentru care se asigură școlarizarea: 

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 

ASISTENT MEDICAL 

DE FARMACIE 

COSMETICIAN 

TAXA DE ȘCOLARIZARE pentru 

anul școlar 2020 – 2021. 
3700 RON/an 3700 RON/an 2700 RON/an 

poate fi  achitată în 5 rate, conform contractului de școlarizare. 
 

TAXA DE ÎNSCRIERE la Școala Postliceală Sanitară este de 200 lei. 

Candidații admiși vor achita o TAXĂ DE CONFIRMARE de 800 lei (reprezentând prima rată din 

taxa de școlarizare aferentă anului I), după cum urmează: 

- candidații înscriși în perioada 15 – 30 iunie 2020, au obligația de a achita taxa de confirmare până 

cel târziu în data de 7 iulie 2020 

- candidații înscriși în perioada 1 – 31 iulie 2020, au obligația de a achita taxa de confirmare, până 

cel târziu în data de  7 august 2020. 

- candidații înscriși în perioada 3 august – 9 septembrie 2020, au obligația de a achita taxa de 

confirmare, până cel târziu în data de  9 septembrie 2020. 

   În cazul în care un candidat nu achită taxa de confirmare la termenul menționat, locul acestuia se vacantează, 

iar taxa de înscriere nu se restituie. În cazul în care candidatul abandonează sau își retrage dosarul din motive 

personale, după începerea anului școlar (14 septembrie 2020), taxa de înscriere și de confirmare, nu se restituie. 
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