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M E T O D O L O G I E    DE   A D M I T E R E 
 

Şcoala Postliceală Sanitară „Grigore Ghica-Vodă” din Iaşi 

 

             ( 2021)  

Aprobată în ședința  

Consiliului de Administrație 

 din data de 28 mai 2021 

 

 

Prezenta  Metodologie  reglementează admiterea în învăţământul postliceal sanitar la 

Şcoala Postliceală Sanitară „Grigore Ghica Vodă” din Iaşi, sesiunea 2021 şi are la bază 

prevederile Legii Educației Naționale (Legea 1/2011) şi Anexa la OMEdCTS nr. 

5346/07.09.2011 privind aprobarea criteriilor generale de admitere în învăţământul 

postliceal, elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului (2011). 

Art.1 Consiliul de Administrație al Școlii Postliceale Sanitare „Grigore Ghica Vodă” din Iaşi 

are următoarele atribuții legate de admitere: 

a) analizează și înaintează Inspectoratului Școlar Județean Iași proiectul planului de 

școlarizare pentru anul școlar 2021-2022; 

b) stabileşte calendarul admiterii la Școala Postliceală Sanitară „Grigore Ghica-

Vodă” Iași, sesiunea 2021; 

c) stabilește taxa de înscriere; 

d) stabilește taxele de școlarizare; 

e) stabilește structura fișelor de înscriere și de înmatriculare în vederea  admiterii; 

f) analizează și aprobă Metodologia specifică de admitere sesiunea 2021. 

Art. 2 Prin decizie a directorului se constituie următoarele comisii specifice în vederea 

desfășurării admiterii sesiunea 2021: 

a) comisia de coordonare a concursului de admitere, sesiunea 2021; 
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b) comisia de elaborare/revizuire a suportului de curs și a culegerii de teste pentru 

admitere, sesiunea 2021 (acestea au fost postate pe site-ul școlii în luna martie 

2021); 

c) comisia de înscriere a candidaţilor pentru examenul de admitere; 

d) comisia de elaborare a subiectelor pentru proba scrisă; 

e) comisiile de supraveghere pentru examenul de admitere; 

f) comisia de corectare a lucrărilor la examenul de admitere; 

g) comisia de rezolvare a contestațiilor. 

 

Art. 3 În baza planului de şcolarizare aprobat de către MEC/ISJ Iași, pentru anul școlar 2021-

2022 oferim școlarizare la următoarele calificări profesionale: 

✓ asistent medical generalist (4 clase fără taxă - 112 locuri finanțate de la buget şi 8 

clase cu taxă – 240 locuri); 

✓ asistent medical de balneofiziokinetoterapie şi recuperare – 1 clasă cu taxă (30 de 

locuri); 

✓ asistent medical de farmacie -  1 clasă cu taxă (30 de locuri). 

 

Art. 4.Comisia de coordonare a concursului de admitere pentru anul școlar 2021 -2022 are 

următoarea componență: 

✓ Preşedinte  prof. Ciumaşu Edmond,  director 

✓ Vicepreședinte      prof. Bararu Tania,   director adjunct 

✓ Secretar 1           Ionescu Mariana, secretar șef al secretariatului școlii 

✓ Secretar     2  Stoian Margareta, secretar al secretariatului școlii 

✓ Secretar     3   Rusu Tatiana, secretar al secretariatului   școlii 

✓ Secretar     4   Glisă Cristina, inginer de sistem 

 

Art. 5  Calendarul admiterii 2021 este următorul: 

a) Perioada de înscriere este 2 iunie – 13 august 2021; 

b) 13 august 2021 data limită de achitare a ratei I de 950 de lei din taxa de școlarizare 

pentru candidații care au optat pentru unul din locurile cu taxă la calificărea 

profesională asistent medical generalist și a ratei I de 850 de lei din taxa de școlarizare 

pentru candidații care au optat pentru unul din locurile cu taxă la calificările 

profesionale asistent medical de balneofiziokinetoterapie și recuperare și asistent 

medical de farmacie. 
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c) Susținerea probei scrise pentru candidații care optează pentru unul dintre locurile cu 

taxă are loc la data de 23 august 2021; 

d) În data de 24 august 2021 se afișează rezultatele la proba scrisă; 

e) În perioada 24 - 31 august 2021 candidații care nu au obținut un loc fără taxă au 

posibilitatea de a opta pentru unul dintre locurile cu taxă, în limita locurilor 

disponibile; 

f) În data de 31 august 2021 se afișează lista finală a candidaților admiși. 

 

Art. 6 Candidații care optează pentru unul dintre locurile fără taxă/bugetate la specializarea 

asistent medical generalist participă la concursul de admitere în data de 23 august 2021. Nota 

minimă de admitere pe locurile bugetate, fără taxă de școlarizare este 5(cinci). 

 

Art. 7     Taxa de înscriere la concursul de admitere este de 200 de lei. 

 

Art. 8     Taxele de școlarizare în anul școlar 2021-2022, la anul I, sunt următoarele: 

a) Specializarea asistent medical generalist- 3800 de lei; 

b) Specializările medical de balneofiziokinetoterapie şi recuperare și asistent medical de 

farmacie – 3400 de lei. 

Art. 9    Comisia de elaborare/revizuire a suportului de curs și a culegerii de teste pentru 

admitere au pregătit toate documentele pentru a fi postate pe site-ul școlii în luna martie 2021. 

Concursul de admitere constă dintr-o probă scrisă din disciplina Anatomie şi fiziologie 

umană. Dat fiind faptul că elevii de la filiera tehnologică, profilul tehnic, nu studiază 

disciplina  Biologie în ciclul superior al liceului, comisia de elaborare a suportului de curs și a 

culegerii de teste pentru admitere va lucra la un suport de curs specific (Elemente de anatomie 

și fiziologie umană și anexe corespunzătoare), care au fost postat pe site-ul școlii în luna 

martie 2021. 

Art. 10 Comisia de înscriere a candidaților pentru concursul de admitere are următoarele 

atribuții: 

a) Verifică dosarele candidaților care se înscriu la concursul de admitere sesiunea 2021; 

b) Constituie progresiv baza de date necesară derulării întregului proces de admitere 

2021. 

Actele necesare la înscriere sunt următoarele: 

✓ fișa de înscriere; 
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✓ certificat de naștere, cartea de identitate şi, după caz certificatul de căsătorie, în 

copie, certificate „conform cu originalul” de către un membru al comisiei de 

admitere; 

NOTĂ! În baza OMEC nr. 3563/29.03.2021 pentru modificarea și completarea 

Regulamentului privind regimul actelor de studii și al documentelor școlare, înscrierea 

elevilor în documentele școlare se face în conformitate cu datele din certificatul de 

naștere. 

✓ diplomă de bacalaureat sau adeverință de absolvire a studiilor liceale după caz; 

✓ foaia matricolă pentru clasele IX- XII/ XIII; 

✓ adeverință medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte că este 

sănătos clinic şi apt pentru calificarea pe care dorește să o dobândească; 

✓ chitanța cu taxa de înscriere la concursul de admitere în valoare de 200 lei. 

c) Candidații citesc o Notă de informare și completează  un Formular de consimțământ în 

temeiul art.6 alin (1) al Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor 

fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 

circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General 

privind protecția datelor). 

 

Art. 11 Comisia de elaborare a subiectelor pentru proba scrisă elaborează 3 variante de 

subiecte, fiecare cuprinzând 100 de itemi. Fiecare variantă se introduce într-un plic care se 

sigilează şi se semnează aplicându-se ștampila unității de învățământ. Președintele comisiei de 

concurs, în prezența celorlalți membri ai comisiei de coordonare a concursului de admitere, 

alege unul din aceste plicuri pentru examen şi unul de rezervă. Toate plicurile ce conțin 

variantele subiectelor de examen  sunt păstrate de conducerea școlii în aceleași condiții ca și 

lucrările scrise. Proba scrisă se susține în data de 23 august 2021 la ora 9,00, la sediul școlii. 

Rezultatele se afișează în data de 24 august 2021, la ora 12,00. 

 

Art.12   Candidații care au obținut un loc bugetat, fără taxă, la specializarea asistent medical 

generalist, solicită înmatricularea în anul școlar 2021-2022, completând o fișă de 

înmatriculare. Primii 112 candidați clasați în ordinea descrescătoare a notelor pe locurile 

bugetate, fără taxă, plătesc o taxă de înmatriculare de 300 de lei și completează fișa de 

înmatriculare, în intervalul 24 -31 august 2021. În caz contrar, pierd locul obținut în urma 

concursului de admitere. De asemenea iau la cunoștință că, în situația în care sunt declarați 

admiși în data de 31 august 2021, sunt obligați să se prezinte la școală în cel mult 10 zile de 

la începerea anului școlar 2021 - 2022 și să semnez contractul de școlarizare. În caz contrar, 
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pierd locul obținut în urma concursului de admitere, fără a li se restitui taxa de înmatriculare 

de 300 de lei. 

Candidații declarați admiși sunt informați în legătură cu plata taxei de înmatriculare la 

începutul fiecărui an școlar și că pe parcursul celor 3 ani de studiu nu se acordă burse și/sau 

reduceri de taxe.   

Art.13  În cazul în care nu obține un loc bugetat, fără taxă, candidatul are posibilitatea să 

opteze pentru un loc cu taxă la calificarea profesională asistent medical generalist în 

intervalul 24 -31 august 2021, în limita locurilor rămase disponibile, plătind prima rată de 

950 de lei din taxa de școlarizare și completând o fișă de înmatriculare. În data de 31 august 

2021 se va afișa lista finală a candidaților admiși. Candidații  declarați admiși sunt obligați să 

se prezinte la școală în cel mult 10 zile de la începerea anului școlar 2021 - 2022 și să 

semneze contractul de școlarizare. În caz contrar, pierd  locul  pentru care au optat fără a li se 

mai restitui prima rată de 950 de lei din taxa de școlarizare. Candidații sunt informați în 

legătură  cu  plata taxei  de  școlarizare  pentru  anul  I  de studiu 3800 de lei/an școlar și că pe 

parcursul celor 3 ani de studiu nu se acordă burse și/sau reduceri de taxe. Contractul de 

școlarizare se încheie la începutul fiecărui an școlar, iar taxa de școlarizare se poate modifica 

în fiecare an școlar. Taxa de înscriere de 200 de lei nu se restituie. 

 

Art.14  Candidații pot opta direct pentru unul dintre locurile cu taxă, depunând dosarul în 

perioada 2 iunie – 13 august 2021. Dacă cele 240 de locuri cu taxă se ocupă înainte de data 

de 13 august 2021, procesul de depunere a dosarelor candidaților se sistează și nu se mai fac 

înscrieri. Acești candidați nu participă la concursul de admitere din data de 23 august 2021. 

Din momentul depunerii dosarului până cel mai târziu la data de 13 august 2021 se va plăti 

prima rată din taxa de școlarizare (950 de lei pentru calificarea profesională asistent medical 

generalist sau 850 de lei pentru calificările profesionale asistent medical de 

balneofiziokinetoterapie și recuperare, asistent medical de farmacie) și se va  completa o fișă 

de înmatriculare. În data de 31 august 2021 se va afișa lista finală a candidaților admiși. 

Candidații  declarați admiși sunt obligați să se prezinte la școală în cel mult 10 zile de la 

începerea anului școlar 2021 - 2022 și să semneze contractul de școlarizare. În caz contrar, 

pierd  locul  pentru care au optat fără a li se mai restitui prima rată din taxa de 

școlarizare. Candidații sunt informați în legătură  cu  plata taxei  de  școlarizare  pentru  anul  

I  de studiu 3800 de lei/an școlar și că pe parcursul celor 3 ani de studiu nu se acordă burse 

și/sau reduceri de taxe. Contractul de școlarizare se încheie la începutul fiecărui an școlar, iar 

taxa de școlarizare se poate modifica în fiecare an școlar. Taxa de înscriere de 200 de lei nu se 

restituie. 
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Art. 15  Contestațiile lucrărilor scrise se depun la secretariatul comisiei de admitere, în 

termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor, şi vor fi înregistrate la secretariatul şcolii. 

Contestaţiile sunt soluţionate în unitatea de învăţământ de către comisia de contestații, 

constituită conform metodologiei. Pentru rezolvarea contestațiilor, președintele comisiei  

repartizează lucrările sigilate membrilor comisiei de contestaţii, care vor fi alţii decât cei care 

au corectat inițial. În cazul în care, după reevaluare, se constată diferențe față de evaluarea 

inițială, comisia modifică nota lucrării şi dispune toate măsurile care decurg din această 

schimbare. Nota acordată după recorectare este definitivă. Hotărârile comisiei de contestaţii se 

consemnează într- un proces verbal semnat de membrii comisiei și de președinte. Rezultatele 

la contestații se comunică prin afişarea la avizierul şcolii în termen de cel mult 48 de ore de la 

depunerea contestațiilor. Lucrările scrise, borderourile de notare şi celelalte documente se 

păstrează în arhiva unității de învățământ.  Elevii au dreptul să se înscrie pentru frecventarea 

cursurilor numai la unitatea de învăţământ  şi la calificarea profesională pentru care au fost 

admiși. 

 

Art. 16  Fișele de înscriere și fișele de înmatriculare se constituie în anexe la prezenta 

metodologie 

 

 

DIRECTOR 

Prof. Edmond CIUMAȘU 


