
Ministerul Educației Naționale

ȘCOALA POSTLICEALĂ ,,REGINA MARIA"
BUZĂU

-UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT ACREDITATĂ-

Oferta
 educaț

ională

2021-2022

ASISTENT MEDICAL GENERALIST
56 de locuri

ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE

28 de locuri
Durata de școlarizare : 3ani

DIPLOME RECUNOSCUTE INTERNAȚIONAL

Perioade de înscriere :10MAI-23IULIE și 26IULIE-10SEPTEMBRIE. Condiții 
de admitere: se pot înscrie absolvenții de liceu , CU sau FĂRĂ Diplomă de 
bacalaureat.
Acte necesare pentru înscriere:
Certificat de absolvire a liceului (original) sau Diploma de bacalaureat , 
foaia matricolă(original) , certificat de naștere(original),certificat de 
căsătorie(original),carte de identitate ,adeverință de la medicul de familie . 
Taxa de înscriere este de 50 RON .
Taxa de școlarizare este de  1800 RON/an  .
Cursurile se  desfășoară în Buzău , str. Plevnei , nr. 2A , în incinta 
Liceului Prima School.
Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon :

0238.721.779.
sau ne puteți scrie pe adresa de e-mail:

scoalapostlicealareginamaria@yahoo.com
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