
Doar 65% dintre absolventii Liceului Sanitar si-au ridicat certificatele
Aproape o mie de absolventi ai Liceului Sanitar din seriile 1976-1997 a trebuit sa mai faca un curs de
calificare, dupa terminarea liceului, ca un echivalent pentru calificarea de asistent medical . Din acestia,
doar 65% si-au ridicat certificatele . Din 1994, s-a renuntat la acest sistem si s-au infiintat scolile
postliceale, care emiteau diplome de absolvire
  
  Aproape 1.000 de absolventi ai seriilor 1976-1997 ale Liceului Sanitar au facut un curs de calificare,
insa doar 65 la suta dintre acestia au mers, pana acum, la Inspectoratul scolar, pentru a-si ridica
certificatul.  "Din toti acestia, doar 65 la suta si-au ridicat certificatele. Cinci dintre cei 994, care au
terminat Liceul Sanitar si care au venit sa-si ridice certificatul, nu si l-au putut elibera, deoarece s-a
consatat ca nu aveau mediile incheiate la diferite discipline" , a precizat inspectorul scolar adjunct,
Marcel Avram.
  Pentru elevii care au terminat Liceul Teoretic Sanitar in perioada 1976-1997, s-a dat o Hotarare de
Guvern in 2000, prin care acestia trebuia sa faca un curs de calificare timp de un an, tot cu aceasta
specializare.  "Cei care au urmat cursul au primit, la terminarea lui, un certificat de calificare ce echivala
cu calificarea de asistent medical, insa ei trebuia sa si-l ridice de la noi" , a mai declarat Marcel Avram.
  Elevii care au urmat Liceul Sanitar dupa 1994 nu s-au mai izbit de astfel de probleme, pentru ca s-a
renuntat la acest sistem, si s-au infiintat scolile postliceale, care emit diplome, dupa absolvirea cursurilor.
 "In 2002 a existat o problema legata de acest lucru. Ministerul Educatiei si Cercetarii (MEC) a constatat
ca sunt 8 judete din tara in care nu s-a facut nimic pentru eliberarea acestor certificate. Sibiul nu era
printre acestea" , a specificat Avram.
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