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Nr. 2216 / 16.08.2022                   
 

 

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI LA EXAMENUL DE ADMITERE 

LA ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ 

25 AUGUST 2022 
 

ACCESUL CANDIDAȚILOR ÎN CENTRUL DE EXAMEN 
Examenul de admitere va începe la ora 10:00, iar candidații se vor prezenta la centrul de examen în 

intervalul orar 09.00 - 9:30. 

 

GRAFICUL ORAR de desfășurare a examenului de admitere la școala postliceală sanitară:  

ora 09.00 – 9.30 predare bagaje, accesul candidaților în săli 

ora 9.30 – 10.00 instructaj candidați, completare foi examen 

ora 10.00 – 12.00 – desfășurarea probei scrise 

 

Accesul candidaţilor în săli este permis pe baza actului de identitate, cel târziu cu 30 de minute 

înainte de începerea probei. În cazul schimbării numelui, candidații vor prezenta și certificatul de 

naștere. 

 

DESFĂȘURAREA PROBEI SCRISE 
Se interzice candidaţilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, 

însemnări, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu orice mijloc electronic 

de calcul sau de comunicare: telefoane mobile, ceasuri/brățări smart etc. Nerespectarea dispoziţiilor 

referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a 

candidatului de către preşedintele comisiei, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.  

 

Din momentul distribuirii subiectelor, niciun candidat nu mai poate intra în sală şi niciun candidat nu 

poate părăsi sala, decât dacă predă lucrarea scrisă şi semnează de predarea acesteia. Candidaţii care nu 

se află în sală în momentul distribuirii subiectelor pierd dreptul de a mai susţine proba respectivă.  

În cazuri excepţionale, dacă un candidat solicită părăsirea temporară a sălii, el este însoţit de unul 

dintre profesori asistenţi, până la reîntoarcerea în sala de examen; în această situaţie timpul alocat 

rezolvării subiectelor nu va fi prelungit.  
 

Candidații vor folosi pentru completarea foilor de examen, doar pix sau stilou cu cerneală albastră. 
 

Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de 2 (două) ore, socotite din momentul în care s-a 

încheiat distribuirea subiectelor pentru fiecare candidat.  
 

Candidații care doresc să predea lucrările înainte de expirarea timpului maxim prevăzut de 

metodologie, pot părăsi centrul de examen cel mai devreme după o oră de la distribuire subiectelor în 

săli. 
  

În cazul în care un candidat refuză să predea lucrarea scrisă, acest lucru se consemnează într-un 

proces-verbal, semnat de cei doi asistenți și atrage după sine eliminarea candidatului din examen. 
 

Pe parcursul desfășurării probei scrise, candidaţii nu au voie să comunice în nici un fel între ei sau cu 

exteriorul. 
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Eventualele tentative de fraudă, alte nereguli în desfaşurarea examenului, sesizate de profesorii 

asistenţi, vor fi comunicate imediat preşedintelui comisiei. Acesta este obligat să verifice şi să ia 

măsurile ce se impun, care pot merge pana la eliminarea candidatului din examen.  
 

La expirarea timpului acordat (2 ore), candidaţii predau lucrările în faza în care se află, fiind interzisă 

depaşirea timpului stabilit. Trei candidaţi rămân în sală până la predarea ultimei lucrări.  
 

Aprecierea fiecărei lucrări  se face cu note de la 1 la 10, iar nota minimă de promovare la proba scrisă 

este 5 (cinci).  

Candidaţii vor fi admişi în ordinea descrescătoare a notelor, în limita locurilor disponibile. 

În cazul în care există candidați cu aceeași notă la proba scrisă a examenului de admitere, 

departajarea se face în funcţie de mediile la biologie din cei 4 ani de liceu (se face media 

aritmetică a mediilor la biologie din clasele IX-XII), respectiv în funcție de media celor patru ani 

de studiu – nivel liceal. 
 

COMUNICAREA REZULTATELOR 
26 august 2022 – ora 11 - afișarea rezultatelor 

26 august 2022 – între orele 11-13 – depunerea contestațiilor, la sediul unităţii de învăţământ 

26 august 2022 – ora 18 – soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale. 

 
 

Examenul de admitere la școala postliceală, este organizat în conformitate cu: 

- Legea Educației Naționale Nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare 

- OMECTS nr. 5346/2011,  privind aprobarea Criteriilor generale de admitere în învăţământul postliceal, 

modificat prin OMEC nr. 3309/2020; 

- METODOLOGIA organizării şi desfăşurării admiterii la Colegiul Național ”Ana Aslan” Timișoara - 

şcoala postliceală sanitară, sesiunea 2021, aprobată în Consiliul de Administrație în data de 20.05.2022. 

 

 

Președinte comisie admitere 

Director adjunct, 

           dr. Cosmina CHIHAI 
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