
 

ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ PIATRA-NEAMŢ 

 

 
           

 
 
 
 

 

 
 
 

 

www.spspnt.ro 
 

ADMITERE 2016-2017 

ASISTENT MEDICAL GENERALIST 

durata 3 ani, învățământ de zi - 112 locuri din care: 

  56 locuri  FĂRĂ TAXĂ (la buget)  

 

56 locuri cu taxă. 
 

ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE 
 

durata 3 ani, învățământ de zi 
 

            28 locuri  FĂRĂ TAXĂ ( la buget) 

 
Examenul de admitere se desfășoară în perioada 1-9 septembrie 

2016. Tematica și bibliografia pentru examen sunt cele anexate la 

Metodologia de admitere – sesiunea 2016, care poate fi consultată pe site-

ul www.spspnt.ro . 

  
Pentru locurile cu taxă nu se organizează examen de admitere. 

http://www.spspnt.ro/
http://www.spspnt.ro/


,,Sănătatea este o comoară pe care puțini știu să o prețuiască, 

deși aproape toți se nasc cu ea” 

     

                  HIPOCRATE 
 

 

    ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ PIATRA-NEAMȚ 

 
oferă elevilor: 

 
 

 pregătire de specialitate, teoretică și practică în sălile de clasă, 

sală pentru demonstrații practice (nursing), spitale, laboratoare, 

clinici de specialitate, farmacii ; 
 

 stagii de pregătire practică în Spitalul Județean de Urgență 

Piatra-Neamț, clinici private, cabinete medicale, lanțuri 

cunoscute de farmacii și companii farmaceutice;  
 

 efectuarea de stagii practice geriatrice în case de bătrâni 

medicalizate; 
 

 schimburi de experiență cu alte unități de profil din țară și 

străinătate (Franța, Spania, Turcia); 
 

 burse de merit/ studiu pentru elevii merituoși; 
 

 burse de studiu și cursuri gratuite de limbă germană oferite de 

OpenjobLine, cu posibilitatea angajării în unități spitalicești din 

Germania; 
 

 posibilitatea efectuării unor schimburi de experiență la unități 

de învățământ și de specialități medicale din străinătate. 
 

 participarea la conferințe, seminarii și simpozioane naționale și 

internaționale. 
 

Înscrierile se fac în perioada 16 mai – 31 august 2016, de luni până vineri, 

în intervalul orar 9,00-19,30, la secretariatul unității din Piatra–Neamț,                                

Str. Alexandru cel Bun nr. 19 bis, în incinta Colegiului Național ,,Calistrat 

Hogaș” (Corp B). 
 

 

Relații suplimentare la tel. 0233.230182. 
                                       Str. Alexandru cel Bun, nr. 19 bis                                   

                                      Piatra-Neamț, județul Neamț 


