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M i n i s t e r u l  E d u c a ţ i e i  N a ț i o n a l e  

ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „GRIGORE GHICA VODĂ” 

Iaşi, Str. Nicolae Bălcescu, nr. 19, cod 700117 

Telefon/fax: 0232.219516 / e-mail: grigore.ghica.voda@scoalasanitara-iasi.ro 

 

 

 

 

 

GRAFICUL 
ACTIVITĂȚILOR SPECIFICE ȘCOLII    

ANUL ȘCOLAR 2019 - 2020 

 

Lunile SEPTEMBRIE – OCTOMBRIE – NOIEMBRIE – DECEMBRIE  2019 

 
Luni 9 septembrie 2019  începe anul școlar 2019-2020  

 

În anul școlar 2019-2020 avem următoarea structură la nivelul specializărilor: 

 

Specializarea 
Anul de 

studiu 

Nr. total de 

săptămâni 

Învățământ clinic 

( din total ) 

Asistent medical generalist 

I 42 
Semestrul I = 7 din 21 

Semestrul II = 7 din 21 

II 42 
Semestrul I = 10 din 21 

Semestrul II = 10 din 21 

III 

 

42 

 

Semestrul I = 9 din 21 

Semestrul II = 9 din 21 

Asistent medical de 

balneofiziokinetoterapie și 

recuperare 

I, II, III 36 Instruire practică 

Asistent medical de 

farmacie 
I, II, III 36 Pregătire practică 
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În anul școlar 2019-2020 se aplică 4 planuri de învățământ : 

 

 

Specializarea Anul de studiu Curriculum / plan de învățământ Observații 

 

Asistent medical 

generalist 

 

 

I și II 

 

OMEN 3499/ 2018 

Al doilea an de 

aplicare 

 

Asistent medical 

generalist 

 

III OMECT 2713/ 2007 
Se merge în lichidare 

cu acest curriculum 

Asistent medical de 

balneofiziokinetoterapie 

și recuperare 

I, II, III OMEdC nr. 4760/2006  

 

Asistent medical de 

Farmacie 

 

I, II, III OMEdC nr. 5042 / 2005  

 

 

Miercuri 30 octombrie 2019 Balul bobocilor 

 

 
 

Joi 12 decembrie 2019 acțiuni caritabile organizate cu prilejul sărbătorilor de iarnă 
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3 
 

VACANȚA DE IARNĂ 

 

sâmbătă 21 decembrie 2019 – duminică 12 ianuarie 2020 

 

 

 
 

 

Lunile IANUARIE - FEBRUARIE  2020 

 

EVALUĂRI  SUMATIVE SEMESTRUL I 

 

Asistenți medicali de balneofiziokinetoterapie și recuperare 

Asistenți medicali de farmacie 

 

Evaluările sumative și restanțele se susțin, la toți anii de studiu, în ultima săptămână 18 

din semestrul I ( luni 27 ianuarie- vineri 31 ianuarie 2020) 

 

 

 
 

 

Asistenți medicali generaliști 

 

Evaluările sumative, restanțele și colocviile se susțin, la toți anii de studiu, în ultima 

săptămână 21 din semestrul I ( luni 17 februarie – vineri 21 februarie 2020) 
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Lunile MARTIE – APRILIE - MAI  2020 

 
Luna martie 2020: Concursul de Nursing faza pe școală 

 

Luna aprilie 2020 - sesiunea de referate și comunicări științifice la catedra de științe socio-umane 

 

VACANȚĂ DE PRIMĂVARĂ 

sâmbătă 4 aprilie  – marți 21 aprilie 2020 

 

 

 
 

 

Sărbătorile Pascale -  19, 20, 21 aprilie 2020 

 

Luna mai 2020: Concursul de Nursing faza pe județ 

 

Pentru învățământul postliceal Programul Național ȘCOALA ALTFEL   cuprinde 

activități de instruire practică / învățământ clinic 

 

 
Luna IUNIE 2020 

 
Joi 18 iunie și vineri 19 iunie 2020  SIMULAREA examenului de absolvire  

anul  III  AMG, AMBFKT, AMF 

 
EVALUĂRI  SUMATIVE SEMESTRUL al II- lea 

 

Asistenți medicali de balneofiziokinetoterapie și recuperare 

Asistenți medicali de farmacie 

 

Evaluările sumative și restanțele se susțin, la toți anii de studiu, în ultima săptămână din 

semestrul al II- lea 

 

(Luni 15 iunie - vineri 19 iunie 2020) 

http://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjAlK_ysfndAhUJuIsKHY5rBbIQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.jocuri-izi.ro%2Fjocuri-cu-iepuri-de-paste.html&psig=AOvVaw3iZPlfk3tDsvm08E4C9mCU&ust=1539175500130079
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Asistenți medicali generaliști 

 

Evaluările sumative și restanțele se susțin după următorul calendar: 

✓ anul I AMG săptămâna 35 ( Marți 19 iunie – vineri 12 iunie 2020 ) 

✓ anul II săptămâna 37 ( Luni 22 iunie  – vineri 26 iunie 2020 ) 

✓ III AMG săptămâna 36 ( luni 15 iunie   – vineri 19 iunie 2020) 

 

 

VINERI  26 iunie 2020 

 

CURS FESTIV PENTRU TOATE SPECIALIZĂRILE  

asistent medical generalist / asistent medical de balneofiziokinetoterapie și recuperare / 

asistent medical de farmacie 

 

 

Luna IULIE 2020 

 

 

Examen de absolvire 2020 

 

OMEN 4909 / 2019 

 

asistent medical de balneofiziokinetoterapie și recuperare / asistent medical de farmacie 

 

▪ înscrierea candidaților    22-26 iunie 2020 

▪ desfășurarea probei practice  29-30 iunie 2020 

▪ desfășurarea probei scrise   1 iulie 2020 

▪ afișarea rezultatelor la proba scrisă   2 iulie 2020 

▪ depunerea și soluționarea contestațiilor 2-3 iulie 2020 

▪ susținerea proiectului   6-7 iulie 2020 

▪ afișarea rezultatelor finale   8 iulie 2020  

 

Sesiunea de încheiere a situațiilor școlare a elevilor amânați pe semestrul I, II sau 

anual se desfășoară în perioada 29 iunie – 3 iulie 2020 

Sesiunea de corigențe se desfășoară în perioada 27 iulie – 31 iulie 2019 

 

22 iulie 2020 examen național de definitivat 

EXAMEN DE TITULARIZARE - luna  iulie 2020 
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Luna AUGUST 2020 

 

Examen de absolvire 2020 

Grafic   OMEN 4909/2019 

 

Asistenți medicali generaliști 

 

▪ înscrierea candidaților    3- 7 august 2020 

▪ desfășurarea probei practice  10-11 august 2020 

▪ desfășurarea probei scrise   12 august 2020 

▪ afișarea rezultatelor la proba scrisă  13 august 2020 

▪ depunerea și soluționarea contestațiilor 13- 14 august 2020 

▪ susținerea proiectului   17-18 august 2020 

▪ afișarea rezultatelor finale   19 august 2020 

 

 

Marți 18 august 2020  concurs de admitere anul I calificarea profesională asistent medical 

generalist – locuri bugetate – fără taxă ( înscrierile se desfășoară în perioada 1 iunie – 14 

august 2020 ) 

 

 


