
Domeniul: Sănătate și asistență pedagogică 

      
1.  Asistent medical generalist - 30 locuri, durata de 3 ani,  

taxa de școlarizare 2.500 lei/an 

2.  Asistent medical de farmacie - 30 locuri, durata de 3 ani, taxa de 

școlarizare 2.500 lei/an 

Standardele de pregătire și curriculum sunt naționale, aprobate astfel: 

 - Asistent medical generalist: OMECT 2713/29.11.2007 completat cu OMECT 

5602/03.11.2015 

 - Asistent medical de farmacie: OMEC 5042/27.09.2005 

 

 

 Domeniul: Informatică 

 

1.  Analist programator- 30 locuri, durata de   2ani, taxa de școlarizare 2.200 lei/an 

2.  Tehnician echipamente de calcul- 30 locuri, durata de 1,5 ani, taxa de 

școlarizare 2.000 lei/an 

 Standardele de pregătire și curriculum sunt naționale, aprobate astfel: 

 - Analist programator: OMECI 4857/31.08.2009 

- Tehnician echipamente de calcul: OMECI 4857/31.08.2009                                                                                                                           

 

  

Domeniul: Comerț         

                                                     

1. Agent comercial - 30 locuri, durata de 2 ani, taxa de școlarizare 

2.200 lei/an 

Standardele de pregătire și curriculum sunt naționale, aprobate 

astfel: 

 - Agent comercial: OMEC 4760/26.07.2006 

 

 

 

    Domeniul: Turism și alimentație 

 

1. Agent de turism- ghid- 30 locuri, durata de 2 ani, taxa de școlarizare 

2.200 lei/an 

2. Asistent de gestiune în unități de cazare și alimentație- 30 locuri, durata 

de 2 ani, taxa de școlarizare 2.200 lei/an 

3. Asistent manager unități hoteliere- 30 locuri, durata de 1,5 ani, taxa de 

școlarizare 2.000 lei/an 

4. Organizator de conferințe, congrese, târguri și expoziții- 30 locuri, 

durata de 1,5 ani, taxa de școlarizare 2.000 lei/an 

 Standardele de pregătire și curriculum sunt naționale, aprobate astfel: 

- Agent de turism- ghid: OMECT1847/29.08.2007 

- Asistent de gestiune în unități de cazare și alimentație: OMEC 4760/26.07.2006 

- Asistent manager unități hoteliere: OMECT1847/29.08.2007 

- Organizator de conferințe, congrese, târguri și expoziții: OMEC 4760/26.07.2006 

   

   

Domeniu:  Economie 

 

1. Asistent de gestiune- 30 locuri, durata de 2 ani, taxa de 

școlarizare 2.200 lei/an 

2. Funcționar bancar- 30 locuri, durata de 2 ani, taxa de 

școlarizare 2.200 lei/an 

3. Agent fiscal- 30 locuri, durata de 2 ani, taxa de școlarizare 

2.200 lei/an 



 Standardele de pregătire și curriculum sunt naționale, aprobate astfel: 

  - Asistent de gestiune: OMEC 4760/26.07.2006 

  - Funcționar bancar: OMEC 4760/26.07.2006 

  - Agent fiscal: OMECT 5173/29.08.2008 

 

 

Domeniul: Producție media 

 

1. Cameraman- fotoreporter- 30 locuri, durata de 2 ani, taxa de 

școlarizare 2.200 lei/an 

Standardele de pregătire și curriculum sunt naționale, aprobate 

astfel: 
- Cameraman- fotoreporter: OMECT  5173/29.08.2008 

 

 

Învățământul postliceal se organizează pentru absolvenții de liceu,  

cu sau fără promovarea examenului de bacalaureat. 

 Absolvenții învățământului postliceal care promovează examenul de certificare a calificării 

profesionale, dobândesc certificat de calificare de nivel 5 conform Cadrului naţional al calificărilor, 

corespunzător nivelului de referință 5 al Cadrului European al Calificărilor (tehnician specialist) și 

suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass. 

 Creditele pentru educaţie şi formare profesională obţinute în învăţământul postliceal pot fi 

recunoscute pentru absolvenţii cu diplomă de bacalaureat de către universităţi, în baza deciziilor senatului 

universitar, ca unităţi de credite de studii transferabile pentru nivelul licenţă. 

 

 

Taxa de înscriere pentru examenul de admitere sesiunea iulie – septembrie este de 100 lei 


