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  Asociația Mutuală „AMUS” France – Roumanie  
Str. Al. I. Cuza nr. 12, Câmpina, Prahova,  

Școala Postliceală „Louis Pasteur” Municipiul Câmpina 
Str. N. Bălcescu nr.5, Câmpina, Prahova,  

                                  Tel/Fax: 0244 374 942, e-mail: asamusfr@yahoo.com; web: www.amus-campina.ro 
 

 
REGULAMENT DE ADMITERE  
pentru anul scolar 2016 – 2017 

 
Elaborat conform O.M.Ed.C.T. nr. 1552/19.07.2007, 
Aprobat în Consiliul de Administratie din data de 20.04.2016 

Art.1. (1) Admiterea  în anul scolar 2016 -2017 la Scoala Postliceala “Louis Pasteur” Municipiul Campina, se face pe 
baza criteriilor generale de admitere în învatamântul postliceal elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetarii si 
Tineretului aprobate prin O.M.Ed.C. nr. 1552/19.07.2007 si a prezentului regulament. 

(2) Admiterea  în  anul scolar 2016-2017 se face la urmatoarele calificari profesionale acreditate: 
 Asistent medical generalist,  
 Asistent medical de farmacie   

Art. 2. (1) Au dreptul sa se înscrie la nivelul de învatamânt postliceal absolventii de liceu, cu sau fara diploma de 
bacalaureat. 

(2) Inscrierea candidatilor pentru admiterea în Scoala Postliceala “Louis Pasteur” Municipiul Campina se face la 
secretariatul scolii, pe baza urmatoarelor documente: 

a) cerere de înscriere (tip); 
b) certificat de nastere, carte de identitate si, în cazul schimbarii numelui, certificatul de casatorie, în original si 

copii ce vor fi certificate „conform cu originalul" de catre un membru al comisiei de admitere; 
c) diploma de bacalaureat/ certificat de absolvire a liceului, in original/ copie legalizata, sau adeverinta de 

absolvire a liceului, dupa caz; 
d) adeverinta medicala eliberata de medicul de familie al candidatului, din care sa rezulte ca este sanatos clinic 

si apt pentru studii; 
e) chitanta de plata a taxei de admitere;  
f) doua fotografii ¾. 

(3) Pentru absolventii din promotia 2016, în prima etapa de admitere se accepta înscrierea pe baza adeverintei 
eliberate de scoala, de absolvire a liceului, respectiv a examenului de bacalaureat; candidatii admisi au obligatia de a 
depune la dosar, certificatul de absolvire, respectiv diploma de bacalaureat, în original, pâna la începerea cursurilor/ 
la momentul eliberarii acestor documente. 

Art. 3. (1) Înscrierea candidatilor pentru admiterea la învatamântul postliceal, an scolar 2016 - 2017 se face in 
perioada 13.06.2016 – 02.09.2016, in limita locurilor disponibile.  

(2) Consiliul Director AMUS, impreuna cu Consiliul de administratie al Scolii Postliceale “Louis Pasteur” pot decide 
modificarea perioadei de inscriere. In aceasta situatie, hotararea va fi facuta publica, prin afisare la sediul institutiei si 
pe site-ul acesteia cu cel putin 7 zile inainte. 

Art. 4. (1) Taxa de înscriere la admiterea in anul I la Scoala Postliceala “Louis Pasteur” Municipiul Campina se 
stabileste de catre Consiliul Director al Asociatiei Mutuale AMUS France Roumanie si va fi facuta publica inaintea 
perioadei de inscriere.  

Art. 5. (1) Pentru organizarea si desfasurarea  admiterii în învatamântul postliceal se constituie prin decizie a 
directorului, Comisia de admitere si Comisia de contestatii care îsi desfasoara activitatea în baza prezentului 
regulament de admitere. 

Art. 6. (1) Comisia de admitere se compune din: 
 directorul adjunct al Scolii Postliceale “Louis Pasteur” Municipiul Campina 
 doua cadre didactice, din care un psiholog 
 secretarul scolii 
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(2) Atributiile membrilor comisiei de admitere: 
 afiseaza regulamentul de admitere; 
 afiseaza numarul de locuri aprobat si numarul locurilor ramase libere, saptamanal; 
 elaboreaza fisa de interviu; 
 primesc dosarele de înscriere de la candidati; 
 introduc datele de pe fise în baza de date computerizata; 
 centralizeaza datele; 
 asigura prezenta permanenta, pe perioada înscrierii, a unor membri ai comisiei de admitere, care sa ofere 

informatii si consiliere persoanelor care se prezinta pentru înscriere; 
 intocmesc procese verbale corespunzatoare organizarii probelor de admitere; 
 afiseaza, la sediul unitatii scolare, listele finale cu elevii admisi. 

(3) Obligatiile membrilor comisiei de admitere: 
 de a semna un angajament cu privire la respectarea prevederilor prezentului regulament, a confidentialitatii 

datelor si informatiilor; 
 de a avea o conduita morala ireprosabila fata de candidati si colegi. 

Art. 7. (1) Comisia de contestatii se compune din: 
 directorul  Scolii Postliceale “Louis Pasteur” Municipiul Campina; 
 doua cadre didactice ale unitatii de invatamant, altele decat cele din Comisia de admitere; 
 secretarul scolii 

(2) Contestatiile se pot formula doar împotriva rezultatelor de selectie a dosarelor. 

(3) Atributiile membrilor comisiei de contestatii: 
 analizeaza contestatiile si le solutioneaza în termen de 24 ore; 
 afiseaza, la sediul unitatii scolare, rezultatele contestatiilor. 

Art. 8. Probe de admitere 

(1) In anul scolar 2016 - 2017 admiterea se face pe baza analizei dosarului de înscriere si sustinerii unui 
interviu. 

(2) Dosarul se constituie din documentele stipulate la art. 2, alin. (2), Inscrierea candidatilor; 

(3) Selectia candidatilor are în vedere urmatoarele criterii: 
 prioritate la admitere au candidatii care au sustinut si promovat examenul de bacalureat. Departajarea 

acestora se face dupa media obtinuta la examenul de bacalaureat. 
 candidatii fara examen de bacalaureat sunt admisi pe locurile ramase libere dupa admiterea candidatilor cu 

examen de bacalaureat. 
 departajarea candidatilor fara examen de bacalaureat  se face în functie de media generala a anilor de studii 

liceale. 

(4)  Candidatii admisi in urma selectiei dosarelor, vor sustine un interviu, în fata comisiei de admitere,  in care se vor 
testa abilitatile de comunicare si motivatia pentru calificarea in profesia de asistent medical. 

(5) Rezultatul interviului va fi ADMIS sau RESPINS si nu poate fi contestat. 

Art. 9. Documentele întocmite de Comisia de Admitere si Comisia de contestatii, inclusiv fisele de interviu, se 
arhiveaza si se pastreaza în arhiva scolii pâna la sfârsitul scolarizarii candidatilor admisi. 

Art. 10. Nerespectarea prevederilor prezentei metodologii atrage sanctiuni conform prevederilor legale în vigoare. 
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