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Cine suntem?
Şcoala Postliceală Sanitară Arad este o
instituţie care a reuşit în ultimii ani să se
dezvolte în domeniul educaţiei medicale. A
realizat

acest

lucru

prin

deschidere

2021 - 2022

Calea Victoriei
nr. 1-3
Arad, 310158

şi

flexibilitate, pragmatism şi inovaţie. Interesul şi
eforturile noastre s-au centrat pe găsirea unui
echilibru creativ cadru didactic – cursant, pe de
o parte, și între exigenţele procesului educativ şi
contextul socio-profesional pe de altă parte.

De unde am pornit...
În perioada 1920-1941 funcţiona ca
Şcoală

de

Moaşe,

la

sfârşitul

şcolarizării,

absolvenţii depunând un foarte frumos şi
mişcător jurământ.
Au urmat:
1941-1950: Şcoala Profesională de Moaşe
1950-1956: Şcoala Medie Tehnică Sanitară
1957-1971: Şcoala Tehnică Sanitară
1954-1974: Şcoala Profesională Sanitară
1973-1977: Şcoala Postliceală Sanitară
1974-1994: Liceul Sanitar
1990-prezent: Şcoala Postliceală Sanitară.

Contact
Tel. 0257.281.497 – 0371.114.177
Fax | 0257.281.497
e-mail:
sanpostliceal@yahoo.com

ALEGE O PROFESIE CARE
DĂRUIEŞTE SĂNĂTATE!

web:
www.scoalapostlicealasanitaraarad.ro
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Perioada de înscriere:

*Locuri fără taxă:
● Asistent Medical Generalist
56 locuri │3 ani - zi
● Asistent Medical de Igienă și sănatate publică
28 locuri │3 ani - zi

*Locuri cu taxă:
● Asistent Medical Generalist
196 locuri │3 ani - zi

● 12 iulie - 30 iulie 2021
● 06 septembrie - 08 septembrie 2021

Acte necesare înscrierii:
cerere de înscriere
copie certificat de naştere
copie carte de identitate și, în cazul schimbării
numelui, certificat de căsătorie, în copii certificate
«conform cu originalul» de către un membru al
comisiei de admitere
adeverință medicală eliberată de către medicul de
familie al candidatului, din care să rezulte că este
sănătos clinic și apt pentru calificarea profesională
pe care dorește să o dobândească
diplomă de bacalaureat sau adeverință de
absolvire a liceului, după caz, sau dovada
recunoașterii sau echivalării, conform legii, a
diplomelor de bacalaureat eliberate de unitățile de
învățământ din străinătate
foaie matricola învățământ liceal

„Nu zidurile fac o şcoală, ci spiritul
care domnește într’însa.”

Regele Ferdinand I.

certificat/atestat de competențe lingvistice de
nivel C1 pentru limba română eliberat de
instituțiile de învățământ superior acreditate în
România care organizează anul pregătitor de limbă
română pentru cetățenii străini, de Institutul
Limbii Române sau de lectoratele de limbă
română ale Institutului Limbii Române sau de
Institutul Cultural Român din străinătate pentru
cetățenii din statele membre ale UE, Spațiului
Economic European și din Confederația Elvețiană
dosar plic, 4 fotografii (30 x 40mm)
chitanță taxă de înscriere

Examen de admitere 2021
Locurile fără taxă vor fi ocupate în urma unui
examen de admitere, organizat în data de
4.08.2021.

