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Sănătatea este o comoară pe 
care puţini ştiu să o 
preţuiască, deşi aproape toţi 
se nasc cu ea. 
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 ASISTENT MEDICAL GENERALIST 

 ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE 

 

 

www.spspnt.ro 

Str. Alexandru cel Bun nr.19 bis, Piatra-Neamţ, judeţul Neamţ  

 

 

120 de locuri pentru specializarea 

asistent medical generalist 

 

 

30 de locuri pentru specializarea 

asistent medical de farmacie 

ADMITEREA 
în anul şcolar  

2014-2015  

http://www.spspnt.ro


 

 este o şcoală de stat acreditată; 

 oferă burse de studiu pentru elevii  merituoşi; 

 dispune de cadre didactice profesioniste;  

 calitatea formării profesionale a cursanţilor  

      constituie obiectivul principal al unităţii; 

 stagiile de pregătire practică se desfăşoară în 

Spitalul Judeţean de Urgenţă  Piatra-Neamţ, 

clinici private, cabinete medicale, lanţuri cu-

noscute de farmacii şi companii farmaceutice;  

 are sală modernă de nursing, cabinet fonic de 

limbi moderne, laboratoare de informatică,  

       bibliotecă de specialitate;  

 derulează numeroase activităţi în parteneriat 

cu instituţii de prestigiu din judeţ şi din ţară; 

 este partener în implementarea unor proiecte 

internaţionale.  

 

Înscrierile se face în  

perioada:  
 

15 mai - 31 august 2014 

 
(de luni până vineri, între orele 

09.00-19.00, 
 la secretariatul unităţii).  

8 MOTIVE PENTRU A  

NE ALEGE 

DOCUMENTE NECESARE  
ÎNSCRIERII 

a. cerere de înscriere (tip);  

b. copii  după: certificatul de naştere, 

cartea de identitate şi, în cazul 

schimbării numelui, certificatului de 

căsătorie; 

c. diploma de bacalaureat sau adeverinţa 

de absolvire a liceului (pentru per-

soanele care nu au promovat examenul 

de bacalaureat), în original şi copie, 

foaia matricolă pentru clasele IX-XII/

XIII; 

d. adeverinţa medicală eliberată de me-

dicul de familie al candidatului, din 

care să rezulte că este sănătos clinic şi 

apt pentru studii în domeniul medical; 

e. chitanţa de plată a taxei de admitere; 

f. două fotografii 3/4; 

g. dosar plic.    

ÎNSCRIEREA 

CANDIDAŢILOR 


