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GRAFIC  ÎNSCRIERE și ÎNMATRICULARE  PENTRU ANUL ȘCOLAR 2019 – 2020 

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ GHEORGHE MARINESCU TÎRGU-MUREȘ 
 

Profilul 
Număr 

clase 
Număr elevi Categoria Observații 

Asistent Medical Generalist 

3 ani 
2 56 

Buget 
(fără taxă) 

Examen de 

admitere 6.08.2019 

Asistent Medical Generalist 

3 ani 
2 56 Taxă 

Contract de 

școlarizare cu taxă 

Asistent Medical de Radiologie 

3 ani 
1 28 Taxă 

Contract de 

școlarizare cu taxă 

Asistent Medical de Farmacie 

3 ani 
1 28 

Buget 
(fără taxă) 

Admitere în baza 

mediei generale a 

claselor IX - XII 

Asistent Ocrotire persoane 

vârstnice 

2 ani 

1 28 Taxă 
Contract de 

școlarizare cu taxă 

 

 Examenul de admitere pentru locurile de la clasele fără taxă de școlarizare (Buget), va avea loc în 

data de  6 august 2019, ora 10.00. Taxa de susținere a probei scrise de examen admitere la clasele de buget 

este de 100 lei/ candidat. 

 Taxa de școlarizare pentru elevii înmatriculați la calificarea ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST, (3 ani), regimul cu taxă (finanțarea școlarizării prin contract de studii de către solicitanți), 

conform HCA Nr. 5/14.05.2019, este stabilită pentru anul școlar 2019 – 2020 la următoarele valori:  

 - valoarea de 3.745 lei/ an (pentru achitarea integrală a taxei de școlarizare într-o singură tranșă la 

înscriere până la începerea anului școlar – 5.09.2019),  

 - valoarea de 3.950 lei/ an (pentru elevii deja înmatriculați și care nu au înregistrat restanțe 

contractuale la plată în anul școlar anterior 2018-2019, respectiv plata în 5 rate, din care rata I la începutul 

anului școlar)  

 - valoarea de 4.160 lei/ an (pentru elevii care se înmatriculează în anul I de studii, care achită taxa de 

școlarizare în 5 rate, din care rata I la înscriere, iar celelalte rate la termenele prevăzute din contract).  

 Taxa de școlarizare pentru elevii înmatriculați la calificarea ASISTENT MEDICAL 

RADIOLOGIE, (3 ani), regimul cu taxă (finanțarea școlarizării prin contract de studii de către solicitanți), 

este stabilită pentru anul școlar 2019 – 2020 la următoarele valori:  

 - valoarea de 3.500 lei/ an (pentru achitarea integrală a taxei de școlarizare într-o singură tranșă la 

înscriere până la începerea anului școlar),   

 - valoarea de 3.750 lei/ an (pentru elevii care se înmatriculează în anul I de studii, care achită taxa de 

școlarizare în 4 rate, din care rata I la înscriere, iar celelalte rate la termenele prevăzute din contract).  

 Taxa de școlarizare pentru elevii înmatriculați la calificarea ASISTENT OCROTIRE PERSOANE 

VÂRSTNICE, (2 ani), regimul cu taxă (finanțarea școlarizării prin contract de studii de către solicitanți), este 

stabilită pentru anul școlar 2019 – 2020 la următoarele valori:  

 - valoarea de 3.000 lei/ an (pentru achitarea integrală a taxei de școlarizare într-o singură tranșă la 

înscriere până la începerea anului școlar),   

 - valoarea de 3.200 lei/ an (pentru elevii care se înmatriculează în anul I de studii, care achită taxa de 

școlarizare în 4 rate, din care rata I la înscriere, iar celelalte rate la termenele prevăzute din contract).  

 Subiectele de la Proba Scrisă și Bibliografia de examen ADMITERE pentru locurile prevăzute la 

clasele de la buget (FĂRĂ TAXĂ), sunt cele prezentate în Anexa 1.  

 Școala Postliceala Sanitară Gheorghe Marinescu acordă burse sociale într-un procent de 0,5% din 

numărul total de elevi ai școlii, pentru elevii cu situații materiale deosebite, în baza unor condiții specifice din 

Metodologia de acordare a burselor sociale aprobată în CA a școlii pentru 2019 - 2020. 

mailto:sanitarms@yahoo.com
http://www.prosanitar.ro/


GRAFIC DE ÎNSCRIERI PENTRU ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ 
 

Sesiunea de înscrieri Perioada  Sala  Program 

Sesiunea  I 8 Iulie – 2 August 2019 4 9.00 – 13.00 

Sesiunea  II 7 August – 2 Septembrie 2019 4 9.00 – 13.00 
 

 FOARTE IMPORTANT: Elevii care se înscriu la regimul cu Taxă, semnează și înregistrează 

obligatoriu Contractul de școlarizare la înscriere, achită Rata I (obligatorie) din taxa de școlarizare pentru 

anul școlar 2019 – 2020 la înscriere, fiind astfel elevi înmatriculați la regimul CU TAXĂ, cu loc asigurat la 

clasele care se școlarizează în regim cu finanțare directă de către solicitanți. Actualizarea locurilor disponibile 

se va face la finalul fiecărei sesiuni de înscriere. Repartiția elevilor pe formațiuni de studiu (clase) și diriginți, 

are loc până cel târziu la 5 septembrie 2019. 
 

CONDIȚII ȘI DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE  

LA ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ GHEORGHE MARINESCU TÎRGU-MUREȘ 
 

Au dreptul să se înscrie la nivelul de învățământ postliceal sanitar, absolvenții de liceu,  

CU sau FĂRĂ Diplomă de Bacalaureat, pe baza următoarelor acte: 

 Cerere de înscriere ( formular tipizat la școală) 

 Copie după certificatul de naștere, copie după cartea de identitate și după caz – certificatul 

de căsătorie, care vor fi certificate ,, conform cu originalul ,, de către comisia de înscriere. 

 Certificat de absolvire a liceului (în original) sau Diplomă de Bacalaureat (în original) 

 Foaie matricolă pentru clasele IX – XII (în original) 

 Adeverință medicală eliberată de medicul de familie cu mențiunea ,,clinic sănătos și apt 

pentru calificarea asistent medical generalist/ radiologie/ farmacie/ persoane vârstnice (după caz) 

 Chitanța privind achitarea taxei de procesare dosar de înscriere în valoare de 100 lei.  

 Obs. Scutire de taxă de procesare dosar pentru orfani și copiii cadrelor didactice în activitate 

(act justificativ) 

 Dosar plic și Chitanța privind achitarea taxei de susținere a examenului de admitere la 

clasele de buget – 100 lei (doar pentru candidații care susțin proba srisă a examenului de admitere 

la buget).  

 

Examenul de Admitere la Școala Postliceală Sanitară Gheorghe Marinescu Tîrgu-Mureș 

6 - 7 august  2019, ora 10.00 

Graficul desfășurării Examenului de Admitere – Asistent medical generalist: 

 6 august 2019, ora 10.00 – desfășurarea probei scrise a examenului de admitere. 

 7 august 2019, ora 10.00 – afișarea rezultatelor în baza probei scrise 

 7 august 2019, între orele 10.00 - 12.00 – depunerea eventualelor contestații 

 8 august 2019, ora 10.00 – afișarea rezultatelor finale după contestații 
 

 Durata probei scrise a examenului de admitere este de 2 ore.  

 Examenul de admitere se adresează doar candidaților care optează pentru înmatricularea pe 

locurile de la regimul de școlarizare Buget (fără taxă). 

 Pentru candidații care optează doar pentru înscrierea la clasele cu regim cu taxă (finanțarea 

școlarizării de către solicitanți, la cerere, pe baza Contractului de școlarizare), înmatricularea se 

face pe baza Dosarului de înscriere și în limita locurilor disponibile la clasele cu Taxă, aprobate de 

către IȘJ Mureș. 

 

Graficul desfășurării Examenului de Admitere – Asistent medical de farmacie: 

 7 august 2019, ora 10.00 – afișarea rezultatelor în baza mediei generale a anilor de liceu       

(IX-XII). 
Director, 

Prof. Cornel – Cristian VULC 


