
ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ PIATRA-NEAMŢ 
www.spspnt.ro 

Sănătatea este o comoară pe care puţini ştiu să o preţuiască, deşi aproape toţi se 

nasc cu ea.    (HIPOCRATE) 

Şcoala Postliceală Sanitară Piatra-Neamț, unitate de învățământ 

de stat, înființată în baza Hotărârii de Guvern nr. 253 din 8 mai 1992, 
acreditată prin O.MECTS nr. 5.770/2006, face înscrieri pentru anul 

școlar 2022-2023, la următoarele specializări: 

• ASISTENT MEDICAL GENERALIST – durata 3 ani, învățământ de zi – 84 
locuri  din care: 

➢ 56 locuri cu finanțare de la bugetul de stat.    

➢ 28 locuri cu taxă (autofinanțare).  
➢  

• ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE – durata 3 ani, învățământ de zi – 

28 locuri cu finanțare de la bugetul de stat.  
 
         Conform art. 44 (9) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 şi art. 5 din 

O.M.E.C.T.S. nr. 5.346/07.09.2011, au dreptul să se înscrie la nivelul de învățământ 

postliceal absolvenții de liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat sau echivalentă. 

 
Documente necesare înscrierii pentru anul școlar 2022-2023:  
a). dosar plic.    

b). cerere de înscriere (formular tip) – se găsește la secretariatul școlii sau pe 

site-ul unității www.spsppnt.ro, la rubrica Admitere 2022;  
c). copii xerox după: certificatul de naştere, cartea de identitate şi, în cazul  

schimbării numelui, certificatul de căsătorie/hotărârea de divorț etc.; 
d). diploma de bacalaureat sau adeverinţa de absolvire a liceului (pentru  

persoanele care nu au promovat examenul de bacalaureat), în original și în  
copie xerox; 

e). foaia matricolă pentru clasele IX-XII/XIII în original și copie; 

f). adeverință 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;  
g). avizul psihologic; 

h). chitanța de plată a taxei de înscriere în vederea admiterii (taxa, în valoare 

de 100 lei se achită la casieria unității școlare); 
i). două fotografii ¾ (tip BI/CI sau pașaport); 
 

           Înscrierile se fac în perioada:  30 mai – 31 august 2022, între orele   

       1130 – 1930, la secretariatul unității din Piatra-Neamţ, Str. Alexandru cel        

  Bun nr.19 bis, în incinta Colegiului National „Calistrat Hogaș” (Corp B, parter).  
 

        Examenul de admitere (pentru locurile la buget) – 1 septembrie 2022.  
 

Relații suplimentare la tel. 0233/230182 și pe site-ul www.spsppnt.ro. 

http://www.spspnt.ro/
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      Ne recomandă… 
 

• Faptul că este o școală de stat acreditată; 

• Acordarea de burse de merit/studiu pentru elevii  merituoși; 
• Cadrele didactice profesioniste;  

• Calitatea formării profesionale constituie obiectivul principal al 

unității; 
• Stagiile de pregătire practică 

se desfășoară în Spitalul 

Județean de Urgență Piatra-

Neamț, clinici private, 

cabinete medicale, lanțuri 
cunoscute de farmacii şi 

companii farmaceutice; 

• Dotările corespunzătoare: o 
sală modernă de nursing, un 
cabinet fonic pentru studiul 
limbilor moderne, două 

laboratoare de informatică, o 
bibliotecă de specialitate; 

• Activitățile educative derulate în parteneriat cu instituții de prestigiu 

din țară şi din străinătate; 

• Schimburile de experiență și formare profesională în cadrul proiectelor 
Erasmus+ (Top Nursing Skills, 2016-1-RO01-K102-024350, A Spot of 
Brightness, 2020-1-RO01-KA102-079272 și 2021-1-RO01-KA121-VET-
000011452).  

• Parteneriatele internaționale în implementarea unor proiecte cu 

Spania, Turcia, Franța, Republica Moldova.  

 

Educație de calitate, pentru un viitor în sănătate! 

 

 

 

 

 

 

 

www.spsppnt.ro 

http://www.spsppnt.ro/

