
 

PROCEDURA 
PENTRU ADMITEREA IN ANUL SCOLAR 2014/2015 

LA SCOALA POSTLICEALA SANITARA 

CAROL DAVILA TARGU-JIU 
(aprobata in Consiliul de Administratie din data de 19.05.2014) 

 

1. Specializarea:  
- ASISTENT MEDICAL GENERALIST - 90LOCURI 
- ASISTENT MEDICAL FARMACIE - 60 LOCURI 
- ASISTENT BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE - 30LOCURI 
- ASISTENT LABORATOR - 30 LOCURI 
- ASISTENT RADIOLOGIE - 30 LOCURI 

 
2. Numar locuri cu taxă: 240 LOCURI 
 
3. Modalitatea de admitere:  
 - admiterea in anul scolar 2014-2015 se face pe baza mediei 
de la bacalaureat in limita locurilor disponibile; 
 - in cazul in care raman locuri neocupate, in a doua sesiune 
de admitere se vor primi si dosare cu adeverinta de absolvire 12 
clase (fara diploma de bacalaureat); 
 - in cazul in care pe ultimul loc sunt mai multi candidati cu 
aceiasi medie, departajarea se face luand in considerare media 
anilor de studiu ai liceului. 
 
4. Calendarul admiterii: 
 ETAPA 1- ADMITERE IULIE 2014 
 Numar locuri cu taxă: 240 LOCURI; 
 Perioada de inscrieri – etapa 1: 01.07.2014 - 31.07.2014;  
 Afisarea rezultatelor partiale: 02.08.2014; 
 Confirmarea locului ocupat prin plata primei rate de 
şcolarizare de 300 ron: 04.08.2014-08.08.2014; 
 Afisarea rezultatelor finale: 08.08.2014. 
 
 ETAPA 2 - ADMITERE AUGUST 2014 
 Numar locuri cu taxă: numarul de locuri ramase neocupate 
dupa admiterea din iulie 2014 (etapa 1); 
 Perioada de inscrieri – etapa 2: 22.08.2014 - 04.09.2014; 
 Afisarea rezultatelor partiale: 05.09.2014; 
 Confirmarea locului ocupat prin plata primei rate de 
scolarizare de 300 ron: 08.09.2014 - 11.09.2014; 



 Afisarea rezultatelor finale: 11.09.2014. 
 
5. Documentele/actele necesare pentru inscriere:  
 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 nastere (copie legalizată); 
 d) Certificat de casatorie (copie legalizată), daca este cazul; 
 e) Buletin/carte de identitate (copie); 
 f) Adeverinta medicala (eliberata de medicul de familie din 
care să rezulte că este sănătos clinic şi apt pentru specializarea 
pentru care optează); 
 g) Chitanta de plata a taxei de inscriere (100 lei); 
 h) Chitanta de plata a primei rate de scolarizare 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 sina; 
 k) Cerere tip de inscriere 
 
6. Taxa de înscriere: 100 lei 
 
7. Taxa de şcolarizare pentru anul scolar 2014/2015:  
2.200 ron 
 
8. Inscrierile se fac la sediul Scolii Sanitare Postliceale Carol 
Davila din Targu-Jiu, str. IZLAZ nr. 2, (Liceul nr. 5). 
 
9. Rezultatele admiterii se afişează la sediul şcolii. 
 
10. Pentru coordonarea admiterii se constituie comisie de 
admitere cu urmatoarea componenta: 
 - presedinte, directorul/directorul adjunct al scolii; 
 - secretar, un cadru didactic al scolii; 
 - 2 membri, cadre didactice din cadrul scolii. 
 
11. Atributiile membrilor comisiei de admitere sunt urmatoarele: 
 - afiseaza metodologia de admitere; 
 - afiseaza numarul de locuri aprobat; 
 - elaboreaza fisa de inscriere; 
 - primesc dosarele de inscriere de la candidati; 



 - introduc datele din fise in baza de date computerizata; 
 - centralizeaza datele; 
 - raspund la solicitarile telefonice in legatura cu informatii 
legate de inscrierea candidatilor la urmatoarele numere de telefon 
0743767433 / 0767377468 / 0253219286; 
 - asigura prezenta permanenta pe perioada inscrierii a unor 
membrii ai comisiei de admitere care sa ofere informatii si 
consiliere persoanelor care se prezinta pentru inscriere; 
 - afiseaza la sediul scolii listele cu elevii admisi. 
 
 
   DIRECTOR, 


