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Aprobat CA/13.05.2022

TEMATICA, BIBLIOGRAFIA ȘI CALENDARUL DE 
ADMITERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL POSTLICEAL 

DOMENIUL „SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ PEDAGOGICĂ” 
AN ȘCOLAR 2022 -2023

TEMATICĂ:

1. Anatomia și fiziologia omului;
Celula si țesuturi

I. Funcția de relație
- sistem nervos (fara nervi cranieni si spinali, fara sistem nervos vegetativ)
- analizatori
- glande endocrine
- aparatul locomotor,
II. Funcția de nutriție -aparatul digestiv, cardiovascular, respirator, excretor
III. Funcția de reproducere - aparatul reproducător feminin si masculin

BIBLIOGRAFIE:
1. Anatomia și fiziologia omului - clasa a Xl-a - manuale alternative

Proba scrisă va dura 2 ore și va cuprinde 50 de itemi tip grilă, cu un singur răspuns 
corect, cu următoarea structură:

- pentru asistent medical generalist - 50 itemi din anatomia și fiziologia omului;
- pentru asistent medical de farmacie - 50 itemi la alegere între anatomie și fiziologia 

omului sau biologie vegetală;
- pentru asistent medical de radiologie - 50 itemi de anatomie și fiziologia omului;
- pentru asistent medical de balneofiziokinetoterapie și recuperare - 50 itemi de 

anatomie și fiziologia omului;
Dacă numărul candidaților înscriși la buget, pentru o calificare, este mai mic sau egal cu 

numărul de locuri, admiterea se realizează în baza dosarului de înscriere.

Examenul de admitere pentru locurile de la buget se susține în datele de:
- 02.09.2022, ora IO00, pentru specializarea asistent medical generalist;
- 03.09.2022, ora IO00, pentru specializările asistent medical de farmacie, radiologie și 
balneofiziokinetoterapie și recuperare.
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Prezența candidaților în sălile de examen se face în intervalul orar 800-930.

Au dreptul să se înscrie la nivelul de învățământ postliceal absolvenți de liceu, cu sau 
fără diploma de bacalaureat, pe baza următoarelor acte:
- cerere de înscriere;
- certificat de naștere, carte de identitate și, după caz, certificat de căsătorie în copie, certificate 
"conform cu originalul" de către director/director adjunct;
- diploma de bacalaureat /certificat de absolvire a liceului/ adeverință de absolvire a studiilor 
liceale- promoție curentă, în original;
- foaie matricolă pentru clasele 1X-XII/XI11, în original;
- adeverință medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte că este sănătos clinic și 

apt pentru calificarea pe care dorește să o dobândească;

înscrierea candidaților pentru admiterea la învățământul postliceal se face conform cu 
prevederile metodologiei elaborate de unitatea de învățământ.

CALENDARUL DE ÎNSCRIERE
Dosarul de înscriere se depune la secretariatul Liceului „Charles Laugier”, Craiova, str. 

Brestei nr. 129, în perioada 23.06.-30.08.2022, zilele lucrătoare, între orele 9-16, cu excepția 
zilelor în care se susțin probele scrise la Examenul de Bacalaureat (16,17,18 august).

Prof. Lumini EORGESCU
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