
 ,,Toți acei ce au acces la o bibliotecă, la cărți, sunt 
niște inși mai buni decât alții, mai fortificați, iar 
durerile îi ating mai puțin.’’                                                                                                                          

  Mircea Eliade 

Ai  probleme cu găsirea unor noi informații   ? 

VINO LA ,, INTELLECTUM,, ȘI TE 

VOM  

AJUTA! 

 

                  MICRO 21 BLOC D9D  
                    telefon 0236/496555 

SCOALA POSTLICEALA  

,, INTELLECTUM,,  

PRIN NOI INVESTEȘTI ÎN 
TINE, ÎN VIITORUL T U!

ALEGE CARIERA 

ALEGE CALITATEA! ,, 

           

 

Abecedarul  

VIITORULUI Boboc 

de ,,INTELLECTUM ,, 



 Şcoala noastr  î i d  o şans  
unic : de a reuşi prin tine însu i 
 

DACA VI  LA  NOI  POTI   ALEGE 

IN ANUL SCOLAR 2017     -  2018 

SCOALA  

POSTLICEALA ,, INTELLECTUM,, 

 

ARE SPECIALIZARILE 

         S N TATE ŞI ASISTEN   PEDAGOGICA 

 CALIFICARILE    
Asiste t edi al de far a ie …………………6  LOCURI 
Asiste t edi al  ge eralist…………………… LOCURI  
Asiste t edi al de la orator…………………  LOCURI 
Asiste t edi al al eo-fizioki etoterapie şi 

re uperare…….. LOCURI 

        ESTETICA ŞI IGIENA CORPULUI OMENESC 

   CALIFICARILE   
Teh i ia  asor………………………………  LOCURI 
Cos eti ia …………………………………….  LOCURI 

TEHNICIAN MASEUR 

COSMETIC  

ASISTENT BALNEOKINETOFIZIO-

TERAPIE ȘI RECUPERARE 

 



  

ASISTENTII 
GENERALISTI 

 

ACTIVIT ȚII 

ASISTENTII 
FARMACIE 

          CREDE-NE C  AȘA GÂNDIM 

 

Viziunea şcolii 

 

„Şcoala noastr  î i d  o şans  unic : de a reuşi prin tine însu i.” 

 

Ne propunea să fim o şcoală de prestigiu din municipiul 
Galaţi, apreciată de către elevi,       comunitatea locală pentru eficienţa 
activităţii instructiv – educative , sa asigure elevilor un act educational 
complet pentru a fi competitivi pe piata muncii, sa formeze specialisti 
capabili sa ingrijeasca oameni sanatosi si bolnavi. 
 

 

  . Misiunea şcolii 
 

„S fim utili comunit ii prin cei pe care-i form m.” 

 

Şcoala Postliceala Intellectum este o şcoală centrată pe 
promovarea valorilor intelectuale şi a principiilor democratice, pe implicarea 
comunităţii în viaţa şcolii precum şi pe extinderea serviciilor şcolii pentru 
comunitate. Şcoala noastră are uşile deschise pentru toţi cei care au nevoie 
de educaţie, indiferent de etnie, religie, vârstă. 

Politica noastră educaţională are deci în vedere: 
Dezvoltarea  pozitiei invatamantului postliceal sanitar in regiune 

Crearea unei culturi organizationale  in care sa se formeze profesionistii 
in asistenta medicalasi ingrijirea corpului omenesc. 

Crearea unui climat de muncă şi învăţare stimulativ; 
Respectarea si promovarea valorilor fundamentale ale unei societati 

sanatoase; 
 Sa faca cinste meseriei de asistent  prin activitatea derulata alaturi de 

partenerii nostri 
Garantarea pregătirii specializate în ciclul postliceal, pentru a deveni 

copetitivi in U. E. 
 



  

 

 

 

 

    AICI VEI INVĂȚA     

 

  

CU  EI VEI INVATA 

1 MERDESCU  LUMINITA -PROFESOR 

2 OLARU STELA-PROFESOR  

3 MERDESCU EUGEN-ING.  

4 CIORTAN CAMELIA PROFESOR  

5 ANTISTESCU ELA  PROFESOR   

7 MECULITA MARIA AS. 
8 RACEANU ELENA FARAMCIST  

9 ANDREI GABRIELA FARMACIST 

  

10 MASTACAN  VERONICA FARMACIST 

11      TOMA  CORNELIA -ASISTENT 

12 ION RALUCA-ELENA MEDIC 

13 BACLEA ELENA ASISTENT 

14DAMIAN LOREDANA AS. 
15DINU ALEXANDRU EC. 
16SCHEOPU GEORGETA AS. 
17IONESCU NOELA AS. 
18. BICHILIE DOINA PROFESOR 

19.STOIAN MIHAELA –COSMETICIAN 

20POPA 
CĂTĂLIN ING 

 


