
ADMITERE 2014 
 

SCOALA POSTLICEALA SANITARA 
CAROL DAVILA TARGU-JIU 

 
ORGANIZEAZA ADMITERE PENTRU SPECIALIZAREA 

 
ASISTENT MEDICAL GENERALIST - 90 LOCURI 
ASISTENT FARMACIE - 60 LOCURI 
ASISTENT BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE - 30 LOCURI 
ASISTENT LABORATOR - 30 LOCURI 
ASISTENT RADIOLOGIE - 30 LOCURI 
 

CU DURATA STUDIILOR  DE 3 ANI 
 

1. Numar locuri cu taxă: 240  
 
2. Modalitatea de admitere:  
 - admiterea în anul şcolar 2014-2015 se face pe baza mediei 
de la bacalaureat, în sesiunea a doua de admitere în cazul 
neocupării locurilor se vor primi şi dosare cu adeverinţă de 
absolvire 12 clase (fară diplomă de bacalaureat). 
 
3. Calendarul admiterii: 
 
 ETAPA 1 - ADMITERE IULIE 2014 
 Numar locuri cu taxă: 240. 
 Perioada de înscrieri – etapa 1: 01.07.2014 - 31.07.2014  
 Afişarea rezultatelor parţiale: 02.08.2014. 
 Confirmarea locului ocupat prin plata primei rate de 
şcolarizare de 300 ron: 04.08.2014-08.08.2014. 
 Afişarea rezultatelor finale: 08.08.2014. 
 
 ETAPA 2 - ADMITERE AUGUST 2014 
 Număr locuri cu taxă: numărul de locuri rămase neocupate 
după admiterea din iulie 2014 (etapa 1). 
    Perioada de înscrieri – etapa 2:  22.08.2014 - 04.09.2014. 
 Afişarea rezultatelor parţiale: 05.09.2014. 
 Confirmarea locului ocupat prin plata primei rate de 
şcolarizare de 300 ron: 08.09.2014-11.09.2014. 
 Afişarea rezultatelor finale: 11.09.2014. 
 



4. Documentele/actele necesare pentru înscriere:  
 a) Diplomă de Bacalaureat, original sau copie legalizată/ 
Adeverinţă examen bacalaureat; 
 b) Foaie matricolă pentru clasele 9-12, original sau copie 
legalizată; 
 c) Certificat de naştere (copie legalizată); 
 d) Certificat de căsătorie (copie legalizată), dacă este 
cazul; 
 e) Buletin/carte de identitate (copie); 
 f) Adeverinţă medicală (eliberată de medicul de familie din 
care să rezulte că este sănătos clinic şi apt pentru specializarea 
pentru care optează); 
 g) Chitanţă de plată a taxei de înscriere (100 lei); 
 h) Chitanţă de plată a primei rate de şcolarizare în valoare 
de 300 lei (se depune la dosar de către candidaţii admişi, în 
perioada de confirmare a locului); 

i) 2 fotografii 3x4 cm.; 
j) Dosar cu şină; 

 k) Cerere tip de înscriere. 
 
5. Taxa de înscriere: 100 lei 
 
6. Taxa de şcolarizare pentru anul scolar 2014/2015: 
2.200 ron 
 
7. Inscrierile se fac la sediul Scolii Sanitare Postliceale Carol 
Davila din Targu-Jiu , str. Izlaz nr. 2 (liceul nr. 5). 
8. Rezultatele admiterii se afişează la sediul şcolii. 
 
 
   DIRECTOR,  


