
METODOLOGIA DE ADMITERE 

ÎN CADRUL ȘCOLII POSTLICEALE SANITARE  

„CHRISTIANA” MIOVENI 

 

ÎNVĂȚĂMÂNT POSTLICEAL ANUL ȘCOLAR 2022-2023  

CAPITOLUL I 

 

Prevederi generale privind organizarea și desfășurarea admiterii  

Art. 1. Această metodologie este întocmită în temeiul prevederilor cuprinse în: 

a) Legea Educației Naționale nr. 1/2011, republicată cu modificările şi completările  ulterioare; 

b) Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5346/2011 privind 
aprobarea criteriilor generale de admitere în învățământul postliceal, modificat prin Ordinul 
ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3309/21.02.2020; 

c) Hotărârii de Guvern nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului Național al Calificărilor, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

d) Proiectul ofertei educaţionale a Şcolii Postliceale Sanitare „Christiana” Mioveni  aprobat în 
şedinţa Consiliului de administraţie din data de 26.11.2021. 
Art. 2. Prezentele criterii generale reglementează admiterea în învăţământul postliceal în cadrul 
Şcolii Postliceale Sanitare „Christiana” Mioveni. 

 

Art. 3. 

(1) Admiterea în învăţământul postliceal în cadrul Şcolii Postliceale Sanitare „Christiana” 
Mioveni se realizează cu respectarea criteriilor generale cuprinse în Anexa OM 5346/2011 şi în 
conformitate cu metodologia de admitere. 

(2) Metodologia de admitere este elaborată de Școala Postliceală Sanitară „Christiana” 
Mioveni, prin consultarea factorilor interesaţi, este aprobată de consiliul de administraţie al 
școlii şi este făcută publică. 

 
Art. 4. Școala Postliceală Sanitară „Christiana” Mioveni organizează admitere pentru 
învăţământul postliceal, forma de zi, nivel 5 de calificare, domeniul Sănătate şi asistenţă 
pedagogică, la următoarele calificări profesionale acreditate, cu durata şcolarizării de 3 ani: 

 

- Asistent medical generalist – 60 locuri; 

 

- Asistent medical de farmacie – 30 locuri. 

 

CAPITOLUL II 

 
ÎNSCRIEREA PENTRU ADMITEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL POSTLICEAL 

 

Art. 5. 

(1) Au dreptul să se înscrie pentru admiterea la ȘPS „Christiana” Mioveni absolvenții de liceu, 
cu sau fără diplomă de bacalaureat. 

(2) Candidații se pot înscrie la secretariatul ȘPS „Christiana” Mioveni, din Bulevardul Dacia, 

nr, 128B, Mioveni 

 

Art. 6. 

(a) Cetățenii statelor Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și 
ai Confederației Elvețiene se pot înscrie în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii 



români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare. Recunoașterea studiilor efectuate de 
către aceștia în străinătate se face înainte de admitere, conform legislației în vigoare. Cetățenii 
străini au obligația să prezinte un Certificat de competență lingvistică pentru limba română 
eliberat de către instituții abilitate de Ministerul Educației. 

(b) Prin excepție, pentru elevii care au urmat studiile într-o limbă de circulație internațională 
sau într-o limbă a minorităților naționale, certificarea competențelor lingvistice de comunicare 
orală în limba română se face cu diploma de bacalaureat din România sau cu dovada studierii a 
cel puțin 4 ani în limba română. 
c) Românii de pretutindeni și cetăţenii din statele terţe UE pot participa la admiterea în cadrul 
ȘPS „Christiana” Mioveni conform prevederilor legale în vigoare, acordurilor bilaterale şi 
ofertelor unilaterale ale României şi metodologiilor special elaborate de Ministerul Educaţiei 
pentru aceştia. 

 

Art. 7. 

(a) Pentru constituirea dosarului de concurs, candidații vor prezenta: 

a) cerea de înscriere; 

b) declaraţie de consimţământ și nota de informarea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal; 

c) diploma de bacalaureat sau adeverință de absolvire a liceului; 

d) foaia matricolă pentru anii de liceu; 

e) certificatul de naştere, cartea de identitate şi în cazul schimbării numelui, certificatul de 
căsătorie; 

f) Adeverință medicală eliberată de medicul de familie al candidatului, din care să rezulte că 
este clinic sănătos şi apt pentru calificarea pe care doreşte să o dobândească. 

g) taxa de înscriere (150 RON) 

(b) În comisia de admitere vor fi desemnate persoane care vor avea atribuția de a verifica 
corespondența dintre documentele transmise de candidați și ceea ce a fost solicitat în fișa de 
înscriere. 

 

Art. 8. 
(1) Admiterea la Școla Postliceală Sanitară „Christiana” Miovei pentru anul școlar  2022-2023 
se organizează în intervalul 01 iunie – 31 august 2022. 

 

Art. 9. 
1) Admiterea candidaților se face pe bază de dosar, fără probe de aptitudini şi de concurs. 
(2) Media generală de admitere este media obţinută la examenul de bacalaureat, fiind primul 
criteriu de departajare al candidaţilor. 
(3) Al doilea criteriu de departajare al candidaţilor la admitere este media generală a anilor de 
studii liceale. 
(4) În cazul mediilor egale obținute la admitere, fie media de promovare a examenului de 
bacalaureat, fie media generală a anilor de studii liceale, departajarea candidaţilor se face după 
media generală a clasei a XII-a şi apoi, dacă  este cazul, media generală a clasei a XI-a. 
(5) Ierarhizarea candidaților se face în ordinea descrescătoare a mediilor, în limita locurilor 
aprobate pentru fiecare calificare profesională, precum și în ordinea opțiunilor precizate de 
candidat în formularul de înscriere, astfel: 

- se ordonează toţi candidaţii în ordinea descrescătoare a mediei generale; 
- se testează fiecare candidat în parte în funcţie de opţiunile exprimate; dacă acesta poate ocupa 
un loc la opţiunea I îl ocupă, dacă la acea opţiune nu mai sunt locuri, se testează dacă poate 
ocupa un loc la opţiunea a II-a; dacă mai sunt locuri la această opţiune va ocupa un loc; 
- se trece la candidatul următor şi operaţiunile se reiau începând cu prima opţiune a acestuia. 
(5) Criteriile de selecție, de departajare şi de clasificare ale candidaților sunt anunțate public și 
nu pot fi modificate pe toată perioada concursului de admitere din anul respectiv. 

 

Art. 10. 

1) Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi se face prin decizia directorului SPS 



„Christiana” Mioveni în perioada 01 – 02 septembrie 2022; 

2) După aprobarea înmatriculării, elevii sunt înscrişi în registrul matricol sub un număr unic 
valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la calificările profesionale la care au fost admişi. 

 

Art. 11. 
(1) Candidații declarați admişi în urma sesiunii din septembrie, care nu s-au înmatriculat în 
perioada stabilită, îşi pierd această calitate. 
 

Art. 12. 

a) Contestațiile privind admiterea se depun la comisia de admitere a SPS „Christiana” Mioveni, 
în termen de 24 de ore de la afişarea listelor. Comunicarea rezultatelor contestațiilor se face în 
termen de 24 ore de la contestare. 

b) Decizia comisiei de contestaţii este definitivă. 

 

Art. 13. 

(1) Învățământul postliceal se încheie cu examen de certificare a calificării profesionale, 
graficul examenelor va fi stabilit prin ordin ME, pe baza Metodologiei examenului de 
certificare a calificării profesionale, aflate în vigoare în anul absolvirii şcolii postliceale. 

(2) Promovarea examenului de certificare a calificării profesionale dă dreptul la obținerea unui 
certificat de calificare profesională nivel 5 şi a unui supliment europass. 

 

Art. 14. Prezenta metodologie privind desfășurarea concursului de admitere la ŞPS 

„Christiana” Mioveni, a fost dezbătută și aprobată în şedința consiliului de administrație din 

data de 22.05.2020. 

 

APROBAT, 

Director, 

Prof. Laura Cristescu 

 

Personalul încadrat: 

 
Nr. 
Crt. 

Nume și prenume Specializarea 

1.  Andrei Emanuela Maria Profesor 
2.  Anghel Dumitra Maistru instructor 
3.  Barbu Liliana Profesor 
4.  Bădoi Elena-Cristina Profesor 
5.  Cristescu Laura Profesor/ Director 
6.  Dr. Duță Ion Manager 
7.  Ivan Alexandra Secretar 
8.  Liță Mihaela Femeie de serviciu 
9.  Matei Elisabeta Contabil 
10.  Dr. Moraru Vasile Profesor 
11.  Dr. Nedelcu Geanina Roxana Profesor 
12.  Rădoi Ana-Maria Maistru instructor 
13.  Socol Mihai Lacatus mecanic 
14.  Stanciu Georgeta Maistru instructor 
15.  Tinca Cristina_Mihaela Profesor 
16.  Tinculescu Mariana-Roxana Maistru instructor 

 


