
 
 

Actele necesare  
pentru înscrierea la  

Concursul de Admitere 
 

• dosar tip mapă;  
• cerea de înscriere;  
• declaraţie de consimţământ și nota de informare cu privire 
la prelucrarea datelor cu caracter personal; 
• diploma de bacalaureat sau adeverință de absolvire a 
liceului în original; candidații care anterior s-au înscris, cu 
acte originale, în alte instituții de învățământ sau la altă 
specializare din cadrul SPS Christiana Pitești vor prezenta: 

- copie legalizată a diplomei de bacalaureat sau a 
adeverinței de absolvire a liceului; 

- adeverință din care să rezulte că actul în original a fost 
depus la altă instituție de învățământ: 
• foaia matricolă pentru anii de liceu;  
• certificatul de naştere, cartea de identitate şi în cazul 
schimbării numelui, certificatul de căsătorie; 
• 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. 
• dovada achitării taxei de înscriere în valoare de 100 lei 
plătiți în contul RO02RNCB0022149175190001. 
 
SPS Christiana Pitești pune la dispoziția candidatului, 
incluse în valoarea taxei de înscriere, un dosar tip 
mapă, fișa de înscriere, declaraţie de consimţământ 
și nota de informare cu privire la prelucrarea datelor 
cu caracter personal. 

 

Calendar  

Admitere 2021 
Sesiunea I -Vară 2021 

Preînscriere 22.03.-01.06.2021 

Înscriere 02.06.-25.07.2021 

Afișarea rezultatelor 26.07.2021 

Înmatriculare 28.07. - 30.07.2021 

Afișarea rezultatelor finale 31.07.2021 

 

Sesiunea a II-a - Septembrie 2021 

Înscriere 03.08.- 03.09.2021 

Afișarea rezultatelor 05.09.2021 

Înmatriculare 07.09.- 08.09.2021 

Afișarea rezultatelor finale 09.09.2021 

 
Contestațiile se pot depune în 24 de ore de la afişarea rezultatelor 
și se vor rezolva în 24 de ore de expirarea termenului de 
contestare. 

                                                    

 

Pitești 

Str. Nicolae Dobrin, nr.3, tel./fax 

0248/251790 

http://postlicealachristiana.ro 

christianapitesti@yahoo.com 
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Calificarea Asistent medical generalist 

Competențe profesionale de bază 
 

• de a oferi îngrijire și asistență medicală pacienților; 
• de a colabora în mod eficient cu alți actori din sectorul 

sanitar, inclusiv prin participarea la formarea practică a 
personalului sanitar, pe baza cunoștințelor și 
competențelor dobândite; 
• de a monitoriza aspectele îngrijirii medicale, inclusiv 
dieta și activitatea fizică (observarea bolnavilor, 
înregistrarea simptomelor, notarea și înregistrarea 

progreselor etc); 

• de a iniţia în mod independent măsuri imediate pentru 
menținerea în viață și de a aplica măsuri în situații de 
criză sau de catastrofă; 
• de a administra tratamente și medicamente la indicațiile 
medicilor; 
• de a dezvolta și coordona planuri de îngrijire medicală, 

pregătirea bolnavilor pentru examinare etc. 

 

Calificarea Asistent medical de farmacie 

Competențe profesionale de bază 
 

• distribuirea produselor farmaceutice; 
• efectuarea operaţiilor de cântărire de precizie; 

• prepararea produselor farmaceutice; 

• administrarea circuitului condicilor de prescripţii 
medicale; 

• întocmirea documentaţiei de farmacie; 

• manipularea şi depozitarea produselor farmaceutice şi a 
materialelor sanitare; 
• comunicarea interactivă la locul de muncă; 

• asigurarea condiţiilor igienico – sanitare. 

 

ŞCOALA POSTLICEALĂ 

SANITARĂ CHRISTIANA 

PITEŞTI 

● este una dintre cele mai vechi instituții de 
învățământ în domeniul sanitar  din municipiul Pitești 
și județul Argeș.  

● are la activ un istoric de peste 20 ani și câteva mii 
de absolvenți la specializările asistent medical 
generalist și farmacie. 
● absolvenții noștri sunt angajați și salvează vieți atât 
în spitalele din Pitești și județul Argeș, cât și țară și 
în toate țările lumii.  

● în cadrul școlii noastre vei beneficia de  pregătirea 
necesară pentru a salva vieți omenești, cel mai 

valoros tezaur al umanității; 
● îți pune la dispoziție  cele mai echipate laboratoare 
de practică  și săli de curs amenajate și dotate 
conform standardelor și normelor internaționale; 
● cadre didactice  bine pregătite și dedicate și medici 

cu o vastă experiență;  
● biblioteca școlii pune la dispoziție tot materialul 
necesar (manuale, ghiduri de specialitate), 
disponibile pe suport de hârtie, cât și în format 
electronic.  

 

Dacă te-am făcut curios și ți-ai 
dori să fii TU cel căruia să îi spună 

„MULȚUMESC” un pacient salvat, 

te așteptăm să vii la noi. 
 

Implică-te, salvează vieți! 
 

 

ŞCOALA POSTLICEALĂ 

SANITARĂ CHRISTIANA 

PITEŞTI 

organizează  

ADMITERE  
în anul școlar  

2021-2022 
pentru următoarele calificări 

profesionale: 

 

○ Asistent medical generalist 

(Acreditat) 

3 

ani 

100 

locuri 

○ Asistent medical de farmacie 

(Acreditat) 

3 

ani 

60 

locuri 

 
ÎNSCRIERILE SE FAC ZILNIC, CU 

PROGRAMARE TELEFONICĂ LA NR.:  
0741745014 / 0720071574 

0720071574 

 

 


