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Planul de scolarizare - 2020-2021
Nr.crt

Anul I/Calificare profesională

Nr.clase

Nr.elevi

1.

Asistent medical generalist

3

84 elevi

2.

Asistent medical de farmacie

2

56 elevi

Total

5

140 elevi
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Considerații generale asupra școlii și misiunea școlii
Școala Postliceală “Carol Davila” Alexandria este persoană juridică de drept privat
și de interes public și face parte din Sistemul Național de Învățământ.
Școala Postliceală “Carol Davila” Alexandria este unitate de învățământ
acreditată prin ordinul 4122/11.05.2009 emis de MECT.
-Școala Postliceală “Carol Davila” Alexandria va organiza examene de absolvire,
va gestiona și elibera acte de studii recunoscute de Ministerul Educației și
Cercetării.
-Școala Postliceală “Carol Davila” Alexandria a fost înființată în anul 1992,
răspunzând cerințelor pieței muncii.
-Școala Postliceală “Carol Davila” Alexandria este locul unde sunt promovate
spiritul de inițiativă, creativitatea și etica în scopul de a asigura o interfață sigură și
dinamică între elev, profesor, comunitate și piața muncii.
-Școala noastră are porțile larg deschise pentru toți cei care au nevoie de educație
și de dobândirea unor competențe specifice domeniilor de pregătire. Vom căuta să
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satisfacem nevoia fiecărui elev de a se simți competent în a deține și utiliza
informația, deschis spre informație și spre înțelegerea și respectarea valorilor
socio-culturale ale unei societăți democratice. Ceea ce dorim să realizam este
armonizarea intereselor comune elevilor, profesorilor, părinților, comunității
locale, în vederea îndeplinirii standardelor educaționale și profesionale specifice
specializărilor oferite de școală.
-Întreaga activitate a Școlii Postliceale “Carol Davila” Alexandria va fi organizată,
astfel încât să creeze un mediu educațional profesionist, la standardele
instituționale şi morale deosebite, corelate cu cerințele reale ale pieții muncii
naționale și europene.
CALIFICĂRI PROFESIONALE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2020-2021
ASISTENT MEDICAL GENERALIST - 3 clase - locuri 84
• Domeniul: Sănătate şi asistenţă pedagogică
• Nivelul: 5
• Forma de învăţământ: zi
• Durata studiilor: 3 ani
Oportunităţi de inserţie pe piaţa muncii: cadru medical în reţeaua sanitară de
stat şi privată, clinici, laboratoare, specializare în secțiile de obstetrică ginecologie, chirurgie, interne, pediatrie, ATI, etc.
La calificarea ASISTENT MEDICAL GENERALIST se primesc numai
absolvenţi de liceu cu sau fără Diplomă de Bacalaureat;
ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE- 2 clase - 56 de locuri
• Domeniul: Sănătate şi asistenţă pedagogică
• Nivelul: 5
• Forma de învăţământ: la zi
• Durata studiilor: 3 ani
Oportunităţi de inserţie pe piaţa muncii: titular de punct farmaceutic,
coordonator activitate producţie sau desfacere a produselor medicamentoase în
farmacii cu circuit închis şi deschis, operator până la şef de depozit de produse
farmaceutice;
La calificarea ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE se primesc numai
absolvenţi de liceu cu sau fără Diploma de Bacalaureat.

3

CARACTERISTICILE ŞCOLII ŞI FACILITĂŢI OFERITE
CURSANŢILOR
• Şcoala Postliceală Sanitară “Carol Davila” Alexandria are colaborări cu parteneri
din municipiul Alexandria şi judeţul Teleorman pentru asigurarea învățământului
clinic;
• Cursurile se predau folosind metode interactive centrate pe elevi;
• Relaţia profesor / elev a fost mereu una cordială de permanentă colaborare;
• Elevii sunt implicaţi în toate activităţile, inclusiv în luarea deciziilor majore
ale conducerii şcolii;
• Promovarea faţă de agenţii economici de profil în vederea angajării
pe plan local şi în ţară;
• Participarea la activităţi suplimentare benevole, voluntariate ;
• Accesul permanent la Biblioteca şcolii ;
• Participarea la sesiunile şi simpozioanele organizate de şcoala noastră;
• Acces permanent la cabinetul de informatică ;
PROGRAMUL ŞCOLII
Activitatea şcolară se desfăşoară în două schimburi, între orele 8:00 - 18:00, de
luni până vineri inclusiv. Activitatea aplicativă, stagiile de instruire practică, se
desfăşoară în conformitate cu legislaţia şi normativele în vigoare, în cadrul
clinicilor, farmaciilor, laboratoarelor, spitalelor județene .
BAZA MATERIALĂ ȘI RESURSELE FINANCIARE
Sunt proprii, urmărindu-se gestionarea eficientă a resurselor materiale şi financiare,
dotarea, renovarea şi modernizarea spaţiilor şcolare.
Resursele materiale constau în existenţa localului propriu cu 9 săli de clasă, 2 săli
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de demonstrație, un cabinet de informatică, un laborator de farmacie, biblioteca cu
1500 de volume, spații anexe ( cabinet director, secretariat, cancelarie,
contabilitate, administrator).
Baza materială este în conformitate cu standardele naţionale de specialitate, ceea
ce permite un grad optim de educaţie teoretică şi instruire practică, aceasta din
urma efectuându-se şi în instituţii de profil (Spitalul Judeţean de Urgență
Alexandria, Spitalul Orășenesc Videle, Spitalul Orășenesc Zimnicea, farmacii).

ADMITERE AN ȘCOLAR 2020-2021
Înscrierile vor avea loc în trei etape:
Etapa 1: 18.05.2020 – 17.07.2020
20 iulie 2020- Afișarea rezultatelor și a numarului de locuri rămase neocupate
Etapa a 2-a: 22.07.2020- 27.08.2020
28 august 2020- Afișarea rezultatelor și a numarului de locuri rămase
neocupate
Etapa a 3-a: 21.08.2020- 07.09.2020
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Înscrierile se fac zilnic între orele 9.00-14.00 la sediul Instituției din Str. 1 MAI
Nr.107, bl.B6, Telefon 0347.806.934;
Nota: Taxa de inscriere este de 100 lei. Admiterea se face prin concurs de dosare,
selectia făcându-se pe baza metodologiei de admitere a școlii, la data de
20.07.2020-prima etapă si la data de 28.08.2020-etapa a 2-a.
Taxa anuală de școlarizare este de 3100 lei, care se va achita în rate conform unui
contract încheiat între școală și elev. Prima rata în valoare de 1100 lei, se va face
dupa afișarea listelor cu candidații admiși, la înmatriculare în perioada 08 11.09.2020.
DOCUMENTELE NECESARE ÎNSCRIERII:
- Diploma de Bacalaureat-copie (sau adeverinţă/certificat de absolvire a liceului
copie pentru candidații fără examen de Bacalaureat);
-Copie după certificatul de naştere şi căsătorie (dacă este cazul);
-Copie după CI/BI;
-Adeverinţă medicală de la medicul de familie din care rezultă starea de sănătate a
candidatului și că nu este în evidență cu boli pshice și neurologice;
-Copie după foaia matricolă liceu;
-Cerere de înscriere de la secretariatul şcolii;
-Dosar cu şină.
La înscriere, toți candidații vor prezenta și actele în original pentru
conformitate.

Director,
Prof. Olaru Georgeta
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