
ACREDITARE CONFORM ORDINULUI  

M.E.C.S. Nr. 3428 / 24.03.2015 

 Durata de şcolarizare este 3 ani 

 Se pot înscrie absolvenţi de liceu cu 

sau fără diplomă de bacalaureat 

 Cert i f i catul  de  competenţe 

profesionale dobândit la absolvirea 

şcolii, oferă fiecărui absolvent 

dreptul de a profesa în ţările U.E. 

 Avem încheiate parteneriate solide 

cu:  

 Liceul Teoretic Sanitar Baia Mare 

– şcoală de stat  

 Spitalul Municipal Sighetu-

Marmaţiei 

 

Înscrieri: 

Şcoala „Dr. Ioan Mihalyi de Apşa” (Şcoala 

nr. 3) Sighetu-Marmaţiei în perioadele 28 

mai – 15 iunie 2018 (luni-vineri, orele 

14.30-15.00) şi 18 iunie - 31 august 2018 

(marţi şi joi, orele 10.00-12.00) 

 

Persoane de contact: 

prof. Simion Mihai (0745 491 616) 

Website:  

www.scoalahipocrates.ro 

E-mail:  

scoalahipocrates@gmail.com 

Facebook: 

www.facebook.com/scoalahipocrates 



nivel postliceal: 

an I 

3 clase – 90 locuri 

SPECIALIZARE:  ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 

1 clasă – 30 locuri 

    SPECIALIZARE: ASISTENT 

MEDICAL DE FARMACIE 

 

 
 

 programul şcolar se desfăşoară în 

intervalul 1400 – 2000 (într-un singur 

schimb) 

 cabinete şi laboratoare dotate 

corespunzător. 

 sistem de supraveghere video. 

 contract de colaborare cu Spitalul 

Municipal Sighetu-Marmației pentru 

instruirea practică 

 personal didactic calificat în proporție 

de 100% 

 

Şcoala Postl iceală Sanitară 

„Hipocrates”, Sighetu-Marmaţiei este 

singura şcoală de profil acreditată din 

Municipiul Sighetu-Marmaţiei. Şcoala 

are ca obiectiv major instruirea elevilor 

pentru dobândirea de competenţe 

necesare obţinerii unei înalte calificări 

profesionale în domeniul asistenţilor 

medicali şi de farmacie. 

Şcoa la  Post l i cea lă  Sani ta ră 

„Hipocrates” funcţionează în incinta Şcolii 

„Dr. Ioan Mihalyi de Apşa” cu nivelul de 

învăţământ postliceal, specializările: 

asistent medical generalist şi asistent 

medical de farmacie. 

     

 

 peste 300 elevi nivel postliceal, 

cuprinşi în  12 clase; 

 25 profesori, medici şi maiştri 

instructori; 

 1 secretar;  

 

 

 8 săli de clasă; 

 1 laborator (biologie şi instruire 

practică); 

 1 cabinet de informatică; 

 2 săli de demonstraţie (în incinta 

Spitalului Municipal Sighet); 


