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CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1
(1) Absolvenţii de liceu din România se pot înscrie la cursurile Şcolii Postliceale Sanitare din
cadrul Colegiului Naţional “Iulia Hasdeu” Lugoj cu durata de 3 ani în vederea obţinerii Certificatului
de Competenţe Profesionale nivel 5, domeniul sănătate si asistentă pedagogică pentru calificarea
profesională “asistent medical generalist”.
(2) Admiterea în învaţământul postliceal în anul şcolar 2018-2019 se face pe baza criteriilor
generale de admitere în învăţământul postliceal elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării,
Tineretului si Sportului aprobate prin O.M.Ed.C. nr. 5346/07.09.2011, a prevederilor Legii Educaţiei
Naţionale Nr. 1/2011 si a prezentei metodologii aprobată de către Consiliul de Administraţie al
Colegiului Naţional“IULIA HASDEU”LUGOJ, în data de ____________2018.
 rt. 2
A
(1) În cadrul Colegiului Naţional “IULIA HASDEU” LUGOJ, se organizează învăţământul postliceal
sanitar, cu taxa sustinută de solocitanti, domeniul:
- Sănătate şi asistenţă pedagogigă,
- calificarea profesionala: „asistent medical generalist”, perioada de studiu 3 ani.
(2) În anul şcolar 2018 – 2019 la nivelul postliceal este propus pentru anul I următorul plan de
şcolarizare:
- 2 clase – finanţate de solicitanţi – 56 locuri
(3) Prevederi privind taxa de înscriere la concursul de admitere:
- Taxa percepută de la candidaţi pentru înscrierea este de 80 lei şi se achită la casieria
şcolii, chitanţa urmând a fi pusă la dosarul de admitere.
- Taxa de scolarizare pentru anul scolar 2018-2019 se poate achita in 4 rate, conform
contractului de scolarizare;
(4) Programul de cursuri : învăţământ de zi, dupa-amiază începând cu ora 14,00 în funcţie de nr. de
ore /an de studiu.

CAPITOLUL II – INSCRIEREA PT. ADMITERE
Art. 3
(1) În temeiul prevederilor O.M.Ed.C. nr. 5346/07.09.2011, cap.II, art.5(1) si a art.44, al.8 a Legii
Educaţiei Naţionale Nr. 1/2011, se pot înscrie la nivelul de învăţământ postliceal absolvenţi de liceu,
cu sau fără diplomă de bacalaureat.
(2) Înscrierea candidaţilor pentru învăţamântul postliceal sanitar se face la secretariatul şcolii pe baza
urmatoarelor documente :
- cerere de înscriere tip
- certificat de naştere, copie si original pt.certificare “conform cu originalul”
- certificat de căsătorie (unde este cazul), originalul şi copie, pt.certificare “conform cu
originalul”
- carte de identitate, originalul şi copie, pt.certificare “conform cu originalul”
- diploma de bacalaureat sau certificat de absolvire a liceului (pt. elevii care nu au promovat
bacalaureatul) în original sau copie legalizată .
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- foaia matricolă pentru clasele IX-XII/XIII, în original sau copie legalizată
- adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte că este sănătos
clinic şi apt de inscriere pentru calificarea de” asistent medical generalist”
- chitanţa cu plata taxei de înscriere.
-dosar plic
Art. 4
Pentru respectarea prevederilor în vigoare privind regimul actelor de studiu in Romania,
candidaţii vor fi înscrişi cu numele din certificatele de naştere.

CAPITOLUL III
Art. 5
(1) Pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţamântul postliceal se constituie, prin decizi
a directorului şcolii, Comisia de Admitere care îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor
metodologiei de admitere.
(2) Comisia de admitere se compune din:
- preşedinte – directorul / directorul adjunct al Colegiului Naţional „IULIA HASDEU”
- secretar – secretarul de la Şcoala Postliceală Sanitară
- membri – 2 cadre didactice
Art. 6
(1) Atribuţiile membrilor comisiei de admitere:
- afişează metodologia de admitere şi calendarul admiterii
- afişează numărul de locuri ocupat în perioada de inscriere şi numărul locurilor rămase
libere (daca este cazul).
- elaborează fişa de înscriere si o inregistrează
- primesc dosarele de înscriere ale candidaţilor si verifică prezenţa actelor prevăzute
- asigură prezenţa permanentă, conform orarului zilnic de lucru, a unor membri a comisiei
de admitere care să ofere informaţii şi consiliere persoanelor care se prezintă pentru inscriere.
- centralizează datele.
- afişează la sediul unitaţii şcolare listele finale cu elevii admişi.
(2) Obligaţiile membrilor comisiei:
- semnează un angajament cu privire la respectarea prevederilor prezentei metodologii,
a confideţialităţii datelor şi informaţiilor.
- semnează o declaraţie pe propria raspundere cu privire la inexistenta printre candidaţi
a unor rude/afini pana la gradul IV pentru a se evita conflictul de interese.
- respectarea cu sticteţe a criteriilor generale de admitere şi metodologia elaborată de
Colegiul Naţional “IULIA HASDEU” Lugoj şi aprobată în Consiliul de Administraţie.
- respectarea termenelor de realizare a activităţilor corespunzatoare.
Art. 7
(1) Modalităţi de admitere:
a) În anul şcolar 2018-2019 inscrierea se face pe baza analizei dosarului, in limita locurilor
disponibile.
b) Dosarul se constituie din documentele stipulate
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(2) Înscrierea candidaţilor pentru admiterea în învăţământul postliceal din cadrul Colegiului
Naţional“IULIA HASDEU” Lugoj, pentru anul şcolar 2018-2019, se face în perioada
18.06. – 27.07.2018.
(3) Candidaţii admisi vor confirma locul prin achitarea taxei de 800 lei până la data de 20.08.2018,

aceasta însemnând totodată RATA I din taxa anuala; plata se face la casieria unitatii.

(4) In cazul in care un candidat nu achita taxa de confirmare, respectiv rata I, pana la termenul
mentionat, locul acestuia se vacanteaza;
(5) In limita locurilor disponibile se continuă înscrierea până la data de 07.09.2018, prioritatea fiind
in ordinea confirmarii locului;
(6) In situatiile in care cadidatul abandoneaza sau isi retrage dosarul din motive personale, taxa de
inscriere sau/si cofirmare, nu se restituie;
(7) Candidaţii admişi vor încheia cu unitatea un contract de şcolarizare, dupa începerea cursurilor,
conform anexei la Criteriile generale de admitere in invatamantul postliceal, aprobate prin Ordinul
M.E.C.T.S. nr. 5346/07.09.2011 si au obligatia sa respecte clauzele contractuale.
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