
 

COLEGIUL NAȚIONAL ”ANA ASLAN” TIMIȘOARA 

ÎNSCRIERI LA ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ 
pentru anul școlar 2022-2023 

 

Extras din Metodologia Organizării și Desfăşurării Admiterii la Şcoala Postliceală Sanitară -  sesiunea 2022, 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. 
 

CALIFICĂRI PROFESIONALE 
pentru care se asigură școlarizarea: 

CLASE  

FINANȚATE DE LA BUGET 
TAXĂ 

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 
durată studii – 3 ani 

2 CLASE – 56 locuri 

4 clase - 112 locuri 
Taxa de școlarizare 3900 lei/an 

poate fi achitată în 5 rate 

ASISTENT MEDICAL  

DE FARMACIE 
durată studii – 3 ani 

- 
2 clase – 56 locuri 

Taxa de școlarizare 3900 lei/an 

poate fi achitată în 5 rate 
 

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

A. BUGET – calificarea ASISTENT MEDICAL GENERALIST 

PERIOADA DE ÎNSCRIERE: 2 iunie 2022 – 19 august 2022 - între orele 10-16, la sediul instituției 

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

Pentru clasele finanțate de la buget (fără taxă), dacă numărul candidaților depășește numărul locurilor 

aprobate, se susține EXAMEN DE ADMITERE, în data de 25 august 2022, de la ora 10.  
 

 

* Candidații admiși la clasele de la BUGET, vor fi repartizați în clasa cu program de dimineață / după-amiază, în funcție 

de opțiunea exprimată la înscriere. În cazul în care numărul solicitanților la o clasă depășește numărul de locuri aprobate, 

departajarea se face în funcție de nota obținută la examenul de admitere. 

Candidații care nu au promovat examenul de admitere la BUGET, au posibilitatea de a opta pentru 

înscrierea pe locurile cu taxă. 

În cazul în care candidatul abandonează sau își retrage dosarul din motive personale, taxa de înscriere nu 

se restituie.  

 

B. TAXĂ – calificări: ASISTENT MEDICAL GENERALIST, ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE 

PERIOADE DE ÎNSCRIERE: 2 iunie – 30 iunie 2021 – între orele 10-16 

1 iulie – 29 iulie 2022 – între orele 10-16 

                                                     1 august – 31 august 2022 – între orele 10-16 

Înscrierile se fac la sediul instituției, în limita locurilor disponibile. 
 

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

CONFIRMAREA ADMITERII candidaților pe locurile cu taxă, se face prin achitarea sumei de 800 lei 

(reprezentând prima rată din taxa de școlarizare aferentă anului I), după cum urmează: 

- candidații înscriși în perioada 2 iunie –30 iunie 2022, au obligația de a achita taxa de confirmare până în 

data de  4 iulie 2022 

- candidații înscriși în perioada 1 iulie–29 iulie 2022, au obligația de a achita taxa de confirmare până în 

data de 2 august 2022 

- candidații înscriși în perioada 1 august–31 august 2022, au obligația de a achita taxa de confirmare, până 

cel târziu în data de  31 august 2022. 

   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 (5 septembrie 2022), taxa de înscriere și de confirmare, nu se restituie. 
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