
 
ADMITEREA IN ANUL I LA  SCOALA POSTLICEALA 

SANITARA pentru anul şcolar 2022-2023 

Oferta de şcolarizare : 3 clase – 84 locuri, astfel: 

 

* 2 cls. (56 locuri bugetate) – calificarea asistent medical generalist – calificare acreditată 

*1 cls. (28 locuri  bugetate) - calificarea asistent medical de farmacie -calificare acreditată 

 

REGULAMENTUL ADMITERII , extras 

*** in scoala postliceala sanitara pot fi inscrisi absolventi de liceu, cu sau fără  diplomă de bacalaureat. 

*** Conditii de admitere  
A) În cazul în care numărul candidaților  înscriși pentru o calificare profesională este mai mic sau egal  cu 

numărul de locuri, metodologia de admitere prevede criteriile de admitere pe baza unui dosar ce cuprinde 

piesele/dovezile prevăzute în cererea de înscriere. 

Criterii de selecție: 

1. în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la examenul de  bacalaureat , pentru candidații care au obținut 

diploma de bacalaureat ( cu prioritate ); 

2. în ordinea descrescătoare  a mediilor generale  de absolvire a învătământului liceal , pentru candidații fără 

diploma de bacalaureat ; 

B)În cazul în care  sunt candidati înscriși  cu medii egale , departajarea se va face astfel :  

1.  în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la examenul de  bacalaureat , pentru candidații care au 

obținut diploma de bacalaureat ( cu prioritate ); sau a  mediilor echivalate. 

2. în ordinea descrescătoare  a mediilor generale  de absolvire a învățămantului liceal , pentru candidații fără 

diploma de bacalaureat; sau a mediilor echivalate 

3. în cazul în care sunt candidați care , au medii egale la bacalaureat  sau au medii generale  de absolvire a 

învățământului liceal egale - în cazul absolventilor fără bacalaureat, departajarea se va face  luând în calcul 

media mediilor la disciplina biologie  din anii de liceu ; 

Înscrierea candidaților se face online  la adresa  inscriere.postliceala.sanitar@gmail.com , pe 

baza următoarelor:  
    I. 2. Acte necesare pentru înscriere: 

 - cerere de înscriere (tip), conform modelului din Anexa 2 a prezentei metodologii 

 - certificatul de naștere, cartea de identitate și, în cazul schimbarii numelui, certificatul de căsătorie, în  copii 

certificate ”conform cu originalul” de către un membru al comisiei- la depunerea dosarului 

            - diploma de bacalaureat sau adeverința de absolvire a liceului, după caz; sau dovada recunoașterii sau 

echivalării, conform legii, a diplomelor de bacalaureat eliberate de unitățile de învățământ din străinătate, în original 

şi copie certificată ”conform cu originalul” de către un membru al comisiei- la depunerea dosarului 

            - foaia matricola pentru clasele IX-XII/XIII în original sau dovada recunoașterii sau echivalării învățământului 

liceal, conform legii, a foilor matricole pentru clasele IX-XII/XIII eliberate de unitățile de învățământ din străinătate;  

 - 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 Uniunii Europene, Spațiului Economic 

European și din Confederația Elvețiană  - dacă este cazul 

-  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. 

La înscriere , candidații vor menționa în cerere, în ordinea preferințelor, calificarea/calificările  profesionale  

pentru care solicită înscrierea 
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Toate actele  prevăzute vor fi: 

 

*transmise fie scanate, fie în format poză (cu rezoluţie mare, lizibile, clare) pe adresa de  

e-mail : inscriere.postliceala.sanitar@gmail.com ,    în perioada 1 iulie-15 august 2022 

 

*depuse  la sediul şcolii, în perioada de confirmare a locului: 23 -25 august 2022  
Transmiterea  dosarului de înscriere la concurs fără unul sau mai multe acte menţionate mai sus,  atrage respingerea 

participării la concurs a candidatului. 

 

La înscriere , candidații vor menționa în cerere, în ordinea preferințelor, calificarea/calificările  profesionale  

pentru care solicită înscrierea 

 

 

 

 

 

GRAFICUL EXAMENULUI DE ADMITERE LA ŞCOALA POSTLICEALĂ 

SANITARĂ BISTRIŢA , sesiunea 2022 

 

 
  

*1 iulie - 15  august 2022 – Înscrierea candidaților : se face online  la adresa   

                                                                inscriere.postliceala.sanitar@gmail.com  
*18 august 2022 – afisarea listei cu candidatii inscrisi /  

                             - sesizări  privind transmiterea dosarelor de către candidaţi 

*19 august 2022 – rezolvarea situaţiilor sesizate de candidaţi privind transmiterea  

                               dosarelor de inscriere  

*22 august 2022 – afişarea rezultatelor  

*23 -25 august 2022 - confirmarea locului pentru candidații admiși  se face prin 

depunerea dosarului cu acte la sediul școlii. 

 

                  În caz  de neocupare a locurilor  în perioada de înscriere susmenționată , 

înscrierile se pot prelungi până la completarea locurilor rămase neocupate dar nu mai 

târziu de începerea  anului școlar . 
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