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Capitolul I Dispoziţii generale
Art.1 (1) Admiterea în învățământul postliceal în anul școlar 2022-2023 se face pe baza criteriilor generale
elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, aprobate prin O.M.E.C.T.S. nr.
5346/7.11.2011, modificat de O.M.E.C nr. 3309/2020 și a prezentei metodologii elaborate de Liceul Sanitar
Antim Ivireanu Rm.Valcea - Școala Postliceală Sanitară, prezentată în Consiliul de Administrație al unității de
învățământ.
(2) Admiterea la Școala Postliceală Sanitară se face pentru calificarile profesionale care aparțin

domeniului de Sănătate și Asistență Pedagogică, Calificările profesionale Asistent medical
generalist și Asistent medical de farmacie, nivelul 5, (conf. H.G. nr. 918/ 2013); durata studiilor
este de 3 ani, învăţământ cu frecvenţă, cursuri de “zi”.
(3) În anul școlar 2022-2023, este aprobat pentru anul I următorul plan de școlarizare:
a) locuri la buget-asistent medical generalist (1 clasa-28 locuri)
b) locuri cu taxa-asistent medical generalist (2 clase-60 locuri)
c) locuri cu taxa-asistent medical de farmacie (1 clasa-30 locuri).
(4) Modalitate de admitere
1. Admiterea pentru locurile la buget va avea loc pe data :
- 19 august 2022 (Sesiunea 1)
- 02 septembrie 2022 (Sesiunea 2).
2. Dosarul pentru locurile cu taxa

În situații obiective, cum ar fi calamități, intemperii, epidemii, pandemii, alte situații
excepționale desfășurarea examenul de admitere se va realiza conform unor norme și
regulamente propuse de Ministerul Sănătății și Ministerul Educației, la nivel național.
Art.2 (1) Au dreptul să se înscriere pentru admiterea la școală postliceală absolvenții de liceu, cu sau fără
diplomă de bacalaureat sau echivalentă.
(2) Înscrierea la Școala Postliceală Sanitară pentru locurile LA BUGET se face în perioada 01.0618.08.2022(Sesiunea1) și 20.08-01.09.2022(Sesiunea2), pe baza următoarelor documente:
1. Cerere de înscriere-se completează la depunerea dosarului, avizată de comisia de admitere;
2. Diploma de bacalaureat(copie autentificată)/certificat de absolvire a liceului(copie
autentificată)/adeverință de absolvire a liceului pentru absolvenții promoției 2022 (12 sau 13 clase);
3. Foaia matricolă;
4. Certificat de naștere (copie autentificată);
5. Certificat de căsătorie (copie autentificată) - dacă este cazul;
6. B.I./C.I.( copie autentificată);
7. Adeverința medicală (eliberată de medicul de familie) din care să reiasă că este clinic sănătos și apt
pentru calificarea profesională la care solicită înscrierea;
8. Chitanța pentru plata taxei de înscriere -200 RON (original);
* Documentele de la punctele 2,3,4,5 pot fi autentificate ( ”conform cu originalul") de către un membru al
comisiei de admitere.
(3) Înscrierea la Școala Postliceală Sanitară pentru locurile CU TAXA se face în perioada 01.0601.09.2022, pe baza următoarelor documente:
1. Cerere de înscriere-se completează la depunerea dosarului, avizată de comisia de admitere;
2. Diploma de bacalaureat(copie autentificată)/certificat de absolvire a liceului(copie
autentificată)/adeverinta de absolvire a liceului pentru absolventii promotiei 2022 (12 sau 13 clase)
3. Foaia matricolă
4. Certificat de naștere (copie autentificată);
5. Certificat de căsătorie (copie autentificată) - daca este cazul;
6. B. I./C.I.( copie autentificată);
7. Adeverința medicală (eliberată de medicul de familie) din care să reiasă că este clinic sănătos și apt
pentru calificarea profesională la care solicită înscrierea;
8. Chitanța pentru plata taxei de înscriere -200 RON (original);
* Documentele de la punctele 2,3,4,5 pot fi autentificate ( ”conform cu originalul") de către un membru al
comisiei de admitere.
Art.3. Pentru respectarea prevederilor în vigoare privind regimul actelor de studii în România toți candidații,
inclusiv candidatele căsătorite, vor fi înscriși cu numele din certificatul de naștere.
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Capitolul II Înscrierea candidatilor
Art.4. Cererile de înscriere, însoțite de documentele solicitate se depun la secretariatul unității, respectând
termenul din calendarul de admitere.
Capitolul III. Comisia de admitere
Art.5. Admiterea la Școala Postliceală Sanitară se face respectând prevederile legale și pe cele ale prezentei
metodologii.
Art.6.(1) Admiterea candidaților va fi organizată de Comisia de admitere aprobată de Consiliul de administrație
al unității de învățământ numită prin decizia directorului.
(2) Comisia de admitere se compune din:
Președinte-directorul/directorul adjunct al unității de învățământ;
Membrii-cadre didactice/didactice auxiliare din unitatea de învățământ ;
Secretar-secretarul unității de învățământ.
Art.7. (1) Comisia de admitere are următoarele atribuții:
PREȘEDINTE:
➢ ia măsurile necesare pentru asigurarea materialului logistic al centrului de concurs;
MEMBRII:
➢ afişează numărul de locuri aprobat,
➢ verifica si înregistrează dosarele de înscriere;
➢ introduc datele în baza de date computerizată;
➢ verifică şi răspund de corectitudinea datelor completate;
➢ asigură prezența permanentă pe perioada înscrierii astfel încât membrii comisiei, să ofere informații și
consiliere persoanelor care se prezintă pentru înscriere;
➢ evalueaza și ierarhizează dosarele.
➢ consemnează rezultatele obținute de candidați într-un document semnat de membrii și președintele comisiei
de admitere.
➢ afișează, la sediul unității școlare, listele finale cu elevii admiși;
(2) Membrii Comisiei de admitere au obligatia de a respectă cu strictețe prevederile legislative ale
Ordinului M.E.C.T.S. nr 5346/2011. Legea Educatiei Nationale nr 1/2011 și prevederile Metodologii elaborate
la nivelul unității de învățământ.
Capitolul IV
Art.8. Ierarhizarea dosarelor se face respectând criteriile în urmatoarea ordine:
(a) Ordinea descrescătoare a notei de la proba de anatomie din cadrul examenului de bacalaureat
(b) Ordinea descrescătoare a mediei de bacalaureat
(c) Ordinea descrescătoare a mediei de absolvire a liceului.
(1) Rezultatul evaluării dosarelor nu poate fi contestat.
ART.10. (1) CONFIRMAREA LOCULUI se realizează prin plata a 400 lei care reprezintă si prima rată din
taxa de școlarizare, până la 05septembrie ;
(2) Candidatii declarati admiși pot opta pentru următoarele posibilități de plată a taxei de
școlarizare(2500lei) :
- plata integrală, până la 30 .09 2022;
- plată lunară, în primele cinci zile ale lunii curente;
- plata trimestrială în rate egale ( câte 700 lei până la 25.12.2022; 31.03.2023; 15.06.2023);
(3) Taxa de școlarizare, și modul în care se realizează achitarea acestora sunt
hotărâte de Consiliul de Administratie al unităţii și cuprinse în Anexa 2 - Contract de școlarizare.
(4) Statutul de elev al Școlii Postliceale Sanitare se dobândește prin depunerea la secretariatul școlii a
cererii de înscriere în anul I, însoțită de copia chitanței de plată prin care se face dovada plății, cel puțin a primei
rate din taxa de școlarizare și a semnării contractului de școlarizare .
(5) Contractul de școlarizare va fi încheiat pe o perioadă de 3 ani și se semneaza in 2 exemplare, între
elev şi Liceul Sanitar ”Antim Ivireanu”, un exemplar revenindu-i elevului după semnarea de către părțile
implicate;
(6) In anii II si III de studiu, elevii vor semna anexa la contractul de școlarizare;
(7) Nerespectarea prevederilor alin. (1)-(2) de către candidat atrage dupa sine pierderea locului
fără obligații din partea școlii.
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Capitolul V
Transferul la o alta calificare profesională
Art.11. (1) Elevii admiși în anul I se pot transfera la o altă calificare profesională, până la 12 septembrie 2020.
(2) Transferul între calificări se poate face între clasele cu taxă, fără a fi afectat numărul de minim 25
elevi într-o clasă.
Capitolul VI Dispozitii finale
Art.12. (1) Președintele comisiei de admitere, poartă răspunderea principală pentru corectitudinea desfășurării
admiterii, conform atribuțiilor specifice.
(2) Membrii comisiei de admitere vor semna declarații pe propria răspundere cu privire la respectarea
legislației în vigoare. Cei care comit fapte cu caracter infracțional sau manifestă neglijență în îndeplinirea
răspunderilor, vor fi sancționați în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Art.13. Toate documentele de desfășurare a admiterii vor fi păstrate în arhiva unității de învățământ pe o
perioadă de trei ani , iar cataloagele de admitere permanent.
Art.14. Elevii care nu au promovat examenul de bacalaureat pot beneficia de program de pregătire
suplimentară la materiile pe care nu le-au promovat pe toată perioada școalarizării la Școala Postliceală
Sanitară, pe baza unei cereri adresate conducerii unității.
Anexa 1 - Contractul de scolarizare
Anexa 2 - Cerere de înscriere
Anexa 3 - Comisia de admitere
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