
 

 

 

 

 

      Ne recomandă… 

 o şcoală de stat acreditată; 
 burse de merit/studiu pentru 

elevii  merituoşi; 
 cadre didactice profesioniste;  
 calitatea formării profesionale 

constituie obiectivul principal al 
unităţii; 

 stagiile de pregătire practică se 
desfăşoară în Spitalul Judeţean 
de Urgenţă Piatra-Neamţ, clinici 
private, cabinete medicale, 
lanţuri cunoscute de farmacii şi 
companii farmaceutice;  

 dotările corespunzătoare: două 
săli moderne de nursing, un 
laborator modern de farmacie, 
două laboratoare de informatică, 
bibliotecă de specialitate dotată 
cu ultimele apariții în domeniu;  

 activitățile educative derulate în 
parteneriat cu instituţii de 
prestigiu din judeţ şi din ţară; 

 parteneriate internaționale în 
implementarea unor proiecte cu 
Turcia, Franța, Spania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŞCOALA POSTLICEALĂ 
SANITARĂ  

PIATRA-NEAMŢ 
 

 

 

Educație de calitate, 

pentru 

un viitor în sănătate! 

 

Strada Alexandru cel Bun nr. 19 bis 
Cod 610004, Piatra-Neamț  

Judeţul Neamţ 
Tel./fax: 0233-230182  

Site: www.spspnt.ro  
E-mail: secretariat_pss@yahoo.com 

Școala Postliceală Sanitară 
Piatra-Neamț este unitate de 

învățământ de stat, acreditată în 
baza O.MECT nr. 5770/2006.  

 

 

Asistent medical generalist  - 84 
locuri  

 56 locuri la buget 

 28 locuri cu taxă 
Asistent medical de farmacie  

 28 locuri  la buget   
 

http://www.spspnt.ro/
mailto:secretariat_pss@yahoo.com


 

 

 

 

 

 

 

 

Înscrierile se fac în 
perioada:  

2 iunie-4 septembrie 2020  

(de luni până vineri)  
între orele 1200-2030, 

 la secretariatul unității.  
 

Tel./fax.: 0233-230182 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ASISTENT 

MEDICAL 

GENERALIST 

& 

ASISTENT 

MEDICAL DE 

FARMACIE 

 

Examenul de admitere 
se va desfășura în data de  

7 septembrie 2020 

  

 

 

 

a) cerere de înscriere;  
b) copii xerox după: certificatul de 

naștere, cartea de identitate și, în 
cazul schimbării numelui, 
certificatul de căsătorie; 

c) diploma de bacalaureat sau 
adeverința de absolvire a liceului 
(pentru persoanele care nu au 
promovat examenul de 
bacalaureat), în original și copie; 

d) foaia matricolă pentru clasele  
IX-XII/XIII în original; 

e) adeverința medicală eliberată de 
către medicul de familie al 
candidatului, din care să rezulte 
că este sănătos clinic și apt 
pentru calificarea profesională 
pe care dorește să o urmeze; 

f)  avizul psihologic;  
g) chitanța de plată a taxei de  

înscriere la examenul de 
admitere;  

h) două fotografii ¾; 
i)   dosar plic.   

ÎNSCRIEREA 

CANDIDAŢILOR 

 

DOCUMENTE 

NECESARE 

ÎNSCRIERII 

 

ADMITERE  

2020-2021 
 


