
MINISTERUL EDUCAȚIEI  NATIONALE 
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Asistent medical generalist  

120 locuri 

 Asistentul medical generalist poa-

te lucra în: spitale,  policlinici, cabinete 

medicale individuale, cabinete medicale 

din cadrul institutiilor de învăţământ, uni-

tăţi de productie, instituţii de îngrijire din 

orice ţară europeană. 

Asistent medical  de  

farmacie 

60 locuri 

 Oportunități de plasament  pe pia-

ța muncii : titular de punct farmaceutic, 

coordonator activitate de producție sau 

desfacere a produselor medicamentoase în 

farmacii cu circuit închis și deschis, ope-

rator până la șef de depozit produse. far-

maceutice.  

Condiții pentru înscriere: 
Absolvenți de liceu cu sau fără  

diplomă de bacalaureat 
  

Mun. Roman—jud. Neamt 

Bd. Republicii, nr. 1-3, 611010 

Tel/fax: 02330 740 155 

spsmoldova_roman@yahoo.com 

 
Www facebook.postliceala.sanitara. Moldova. roman 

 

Înscrierile au loc în perioada 

04 iulie—08 septembrie 2019 

1. Cerere tip de înscriere( de la secreta-

riatul școlii). 

2. Diplomă de bacalaureat sau diplomă

( certificat) de absolvire liceu sau 

adeverință de absolvire examen de 

bacalaureat în original + copie legali-

zată. 

3. Copie foaie matricolă pentru clasele 

IX-XII/XIII. 

4. Copie certificat de naștere. 

5. Copie cetificat de căsătorie( dacă es-

te cazul). 

6. Adeverință medicală eliberată de 

medicul de familie-apt pentru studii 

în domeniul medical. 

7. Copie C.I.( carte de identitate) 

8. 3 fotografii 3/4 cm. 

9. Chitanță de achitare taxă de admite-

re. 

Media de cel puțin 9,50 obținută la Exa-

menul Național de Bcalaureat, te scuteș-

te de 50% taxă de școlarizare în primul 

an de studiu. 



 
Creșterea calității actului educațio-
nal prin asigurarea cu personal di-
dactic de înaltă calificare și o bază 

materială performantă. 

Să contribuim la creșterea calității 
actului medical prin ridicarea cali-

tății învatamântului medical la stan-
darde europene. 

 
•  Să respectăm și să promovam va-
lorile fundamentale ale unei socie-
tăți sănătoase; 
•  Să oferim crearea unei culturi 
organizationale  în care sa se forme-
ze profesionistii în asistența medi-
cală; 
•  Să oferim elevilor un cadru cât 
mai bun pentru cunoaștere, pentru 
studiu prin descoperire utilizând 
mijloace moderne de învațământ; 
•  Să onoram titlul de asistent  prin 
activitatea derulată alături de parte-
nerii noștri. 


