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GRAFIC ADMITERE
ÎNSCRIERE și ÎNMATRICULARE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021 – 2022
ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ GHEORGHE MARINESCU TÂRGU-MUREȘ
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Rezultatele Admiterii – Sesiunea 2021 pentru locurile de la clasele fără taxă de școlarizare (Buget), vor
fi afișate în data de 3 august 2021, ora 10.00. Admiterea la învățământul postliceal sanitar în sesiunea 2021 are la
bază următoarele criterii generale de admitere:
* 80% din media de admitere - media generală a claselor IX-XII
* 20% din media de admitere – factor de multiplicare =10,00 = pentru elevii care au susținut proba
scrisă la Biologie vegetală și animală sau Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană în cadrul
Examenului de Bacalaureat (cu condiția să fi obținut ca rezultat minimum nota 5,00 în cadrul respectivei probe
scrise indiferent de anul/sesiunea de susținere a examenului).Candidații vor fi ierarhizați în baza mediei generale.
Exemplu de calculare a mediei de admitere (cu proba scrisă susținută la una dintre disciplinele:
Biologie/ Anatomie și nota obținută minim 5,00):
80% - Media generală a claselor IX-XII – 8,06 (opt/06)
20% - Probă scrisă la Biologie/Anatomie (nota obținută minim 5,00)/Factor multiplicare 10,00 (zece)
Media generală de admitere: 8,06 (opt/06) x 0,8 + 10,00 (zece) x 0,2 = 8,44 (opt/44). Final: 8,44.
Exemplu de calculare a mediei de admitere (fără proba scrisă susținută la una dintre disciplinele:
Biologie vegetală și animală/ Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană):
100% - Media generală a claselor IX-XII – 7,80 (șapte/80)
0% - Factor multiplicare 0,00 (zero/00)
Media generală de admitere: 7,80 (șapte/80) x 1,00 = 7,80 (șapte/80). Final: 7,80.
Obs. Pentru elevii care nu au susținut probă scrisă la aceste discipline în cadrul examenului de
Bacalaureat sau nu au obținut minimum nota 5,00 în cadrul probei scrise respective media generală de
admitere se calculează integral pe baza mediei generale a claselor IX-XII.

Pentru echivalarea examenului de admitere candidații vor depune documentele justificative solicitate de
Comisia de admitere și precizate în cadrul prezentei informări.
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Taxa de procesare dosar de admitere este de 100 lei/candidat/calificare profesională. În situația în
care candidatul are opțiuni pentru a doua calificare (specializare) din oferta de școlarizare pentru cea de a 2-a
opțiune are 50% reducere din taxa de procesare dosar admitere, iar pentru a 3-a sau a 4-a opțiune are reducere
100% la taxa de procesare dosar de admitere.

Taxa de școlarizare pentru elevii înmatriculați la calificarea ASISTENT MEDICAL GENERALIST,
(3 ani), regimul cu taxă (finanțarea școlarizării prin contract de studii de către solicitanți), este stabilită pentru
anul școlar 2021 – 2022 la următoarele niveluri:
- valoarea de 4.365 lei/ an (pentru achitarea integrală a taxei de școlarizare într-o singură tranșă la
înscriere și până la începerea anului școlar),
- valoarea de 4.650 lei/ an (pentru elevii deja înmatriculați promovați în anii II și III și care nu au
înregistrat restanțe contractuale la plată în anul școlar anterior 2020-2021, respectiv plata în 4 rate, din care
rata I – 1500 lei, până la începutul anului școlar)
- valoarea de 4.850 lei/ an (pentru elevii care se înmatriculează în anul I de studii, care achită taxa de
școlarizare în 4 rate, din care rata I – 1500 lei la înscriere, iar celelalte rate la termenele prevăzute din contract).

Taxa de școlarizare pentru elevii înmatriculați la calificarea ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE
(3 ani), regimul cu taxă (finanțarea școlarizării prin contract de studii de către solicitanți), este stabilită pentru
anul școlar 2021 – 2022 la următoarele niveluri:
- valoarea de 3.780 lei/ an (pentru achitarea integrală a taxei de școlarizare într-o singură tranșă la
înscriere până la începerea anului școlar),
- valoarea de 4.200 lei/ an (pentru elevii care se înmatriculează în anul I de studii, care achită taxa de
școlarizare în 4 rate, din care rata I – 1500 lei la înscriere, iar celelalte rate la termenele prevăzute din contract).

Taxa de școlarizare pentru elevii înmatriculați la calificarea ASISTENT MEDICAL RADIOLOGIE,
(3 ani), regimul cu taxă (finanțarea școlarizării prin contract de studii de către solicitanți), este stabilită pentru
anul școlar 2021 – 2022 la următoarele niveluri:
- valoarea de 3.780 lei/ an (pentru achitarea integrală a taxei de școlarizare într-o singură tranșă la
înscriere până la începerea anului școlar),
- valoarea de 4.200 lei/ an (pentru elevii care se înmatriculează în anul I de studii, care achită taxa de
școlarizare în 4 rate, din care rata I - 1500 lei la înscriere, iar celelalte rate la termenele prevăzute din contract).

Taxa de școlarizare pentru elevii înmatriculați la calificarea ASISTENT OCROTIRE PERSOANE
VÂRSTNICE, (2 ani), regimul cu taxă (finanțarea școlarizării prin contract de studii de către solicitanți), este
stabilită pentru anul școlar 2021 – 2022 la următoarele niveluri:
- valoarea de 3.780 lei/ an (pentru achitarea integrală a taxei de școlarizare într-o singură tranșă la
înscriere până la începerea anului școlar),
- valoarea de 4.200 lei/ an (pentru elevii care se înmatriculează în anul I de studii, care achită taxa de
școlarizare în 4 rate, din care rata I – 1500 lei la înscriere, iar celelalte rate la termenele prevăzute din contract).

Școala Postliceala Sanitară Gheorghe Marinescu acordă burse sociale într-un procent de 0,50% din
numărul total de elevi ai școlii, pentru elevii cu situații sociale deosebite, în baza unor condiții specifice din
Metodologia de acordare a burselor sociale aprobată în CA a școlii pentru anul școlar 2021 - 2022.

Anexa 1
2

GRAFIC DE ÎNSCRIERI PENTRU ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ
Sesiunea de înscrieri

Perioada

SESIUNEA I de ADMITERE

1 Iulie
– 2 August 2021
3
august 2021

Afișarea mediilor generale de admitere
pentru locurile de la Buget/Taxă
Confirmarea locului
la Buget/Taxă, înmatriculare, semnarea contractului
de studii și achitarea Ratei I
(doar elevii cu dublă opțiune buget/taxă și care
nu au fost admiși la buget dar sunt admiși la
regimul de școlarizare cu Taxă,
achită Rata I din taxa de școlarizare)
Actualizarea numărului de locuri disponibile
pentru regimul Buget/Taxă
(în limita locurilor rămase libere)

SESIUNEA II de ADMITERE
Confirmarea locului
la Buget (dacă este cazul)/Taxă,
înmatriculare, semnarea contractului de studii
și achitarea Ratei I
(doar elevii admiși la regimul de școlarizare cu
Taxă achită Rata I din taxa de școlarizare)
Finalizarea formațiunilor de studiu (clase) –
actualizare elevi înmatriculați în anul școlar
2021-2022

4 August
2021

5 August
2021

Sala

Program

Sala 4

9.00 – 14.00

Avizier

11.00

Sala 4

9.00 – 12.00

Avizier
Site

9.00

www.prosanitar.ro

6 August
– 7 Septembrie 2021

Sala 4

9.00 – 14.00

8 Septembrie
2021

Sala 4

9.00 – 12.00

Avizier
Site

12.00

9 Septembrie
2021

www.prosanitar.ro


FOARTE IMPORTANT: Pentru elevii care se înscriu cu opțiunea de clasă de Buget (fără taxă) și au fost
admiși pe astfel de locuri, contractele de școlarizare în regim de Buget se semnează după echivalarea examenului
de admitere, în data de 4.08.2021 (perioada de confirmare a locului, înmatricularea și semnarea contractului de
studii în regim de școlarizare fără taxă).

Elevii care nu au fost admiși pe locurile de Buget (fără taxă) se pot înscrie pentru studii postliceale la
regimul școlarizare cu taxă cu confirmarea opțiunii și semnarea Contractului de școlarizare în regim cu Taxă și
achitarea Ratei I - 1500 lei din taxa de școlarizare.

Pentru elevii care au direct opțiunea de înscriere pentru studiu la regimul cu Taxă, se achită
echivalentul Ratei I – 1500 lei (obligatorie) corespondentă taxei de școlarizare pentru anul școlar 2021 – 2022
la înscriere, urmând să semneze și înregistreze Contractul de școlarizare doar la anunțarea rezultatelor cu privire
la Admitere - data de confirmare a locului – 4.08.2021, fiind cu data respectivă și în baza rezultatelor mediei
de admitere - elevi înmatriculați la regimul Cu Taxă, cu loc asigurat la clasele care se școlarizează în regim cu
finanțare directă de către solicitanți. Actualizarea locurilor disponibile se va face la finalul fiecărei sesiuni
de înscriere. Repartiția elevilor pe formațiuni de studiu (clase) și diriginți, are loc până la cel târziu data de 9
septembrie 2021, Ora 12,00.

Elevii declarați admiși pe locurile de Buget (fără taxă), înmatriculați și care semnează contract de studii
fără taxă, în situația renunțării la studii sau exmatriculării din motive imputabile lor, restituie contravaloarea
cheltuielilor de școlarizare efectuate de la bugetul de stat pentru perioada de școlarizare.
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CONDIȚII ȘI DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE
LA ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ GHEORGHE MARINESCU TÂRGU-MUREȘ

Înscrierea candidaților pentru admiterea pe locurile de la învățământul postliceal sanitar se poate face astfel:
1.
Prin depunerea fizică a dosarului în școală cuprinzând toate documentele de mai jos la Comisia de
admitere – Sala 4, conform graficului de înscrieri și programului anunțat, cu respectarea măsurilor de
protecție sanitară, a circuitelor de intrare – ieșire și de distanțare socială impuse la nivelul unității școlare.
2.
Nivelul studiilor postliceale sanitare este Nivelul 5, studii non-universitare conform reglementărilor
cu privire la nivelul de educație și calificările profesionale din România, astfel că:

Au dreptul să se înscrie la nivelul de învățământ postliceal sanitar, absolvenții de liceu,
FĂRĂ Diplomă de Bacalaureat, sau CU Diplomă de Bacalaureat, pe baza următoarelor acte:

Cerere de înscriere ( formular tipizat furnizat de către școală) sau completarea formularului online.

Copie după certificatul de naștere, cartea de identitate și după caz – certificatul de căsătorie, care
vor fi certificate ,, conform cu originalul,, de către comisia de înscriere în perioada de confirmare.

Certificat de absolvire a liceului și Foaia matricolă (în original), sau doar în situația în care există
Diplomă de Bacalaureat (în original).

Document justificativ eliberat de unitatea de învățământ unde candidatul a finalizat studii liceale din
care să rezulte că acesta a susținut proba scrisă a Examenului de Bacalaureat la Biologie/Anatomie sau
copia diplomei de Bacalaureat (după caz) din care să rezulte nota obținută la disciplina sus-menționată.

Adeverință medicală eliberată de medicul de familie cu mențiunea ,,clinic sănătos și apt pentru
calificarea asistent medical generalist/ radiologie/ farmacie/ persoane vârstnice (după caz)

Chitanța privind achitarea taxei de procesare dosar de înscriere în valoare de 100 lei. Obs. Scutire
de taxă pentru orfani. Taxa de procesare dosar admitere se poate achita online în contul unității școlare:
RO80TREZ47621E330500XXXX – titular Liceul Teoretic Gheorghe Marinescu Târgu Mureș CIF 4323438

Dosar plic – în cazul candidaților care depun documentele din dosar la unitatea școlară.

Director,
Prof. Cornel – Cristian VULC

Târgu Mureș,
22.06.2021

4

