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Capitolul I  

Dispoziţii generale  

  

Art. 1. (1) Admiterea în învăţământul postliceal, în anul şcolar 2019-2020, se face pe baza 

criteriilor generale de admitere în învăţământul postliceal, elaborate de Ministerul Educaţiei, 

Cercetării, Tineretului şi Sportului, aprobate prin O.M.E.C.T.S. nr. 5346/07.09.2011, şi a prezentei 

metodologii elaborate de Şcoala Postliceală Sanitară a Liceului Teoretic „Constantin Noica” Sibiu, 

aprobată de către Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ.  

(2) Admiterea în Şcoala Postliceală Sanitară a Liceului Teoretic „Constantin Noica” Sibiu 

se organizează pentru locuri finanţate de la buget prin Ministerul Educației Naționale și pentru 

locuri finanțate integral de solicitanţi. În cazul în care numărul de candidaţi înscrişi depăşeşte 

numărul de locuri, se va susţine, în mod obligatoriu, o probă scrisă.  

(3) Concursul de admitere se organizează pentru calificarea asistent medical generalist.  

(4) Concursul de admitere se organizează într-o singură sesiune, conform Calendarului de 

admitere, parte integrantă a prezentei metodologii (Anexa 1).  

(5) Pentru anul şcolar 2019-2020, Şcoala Postliceală Sanitară a Liceului Teoretic 

„Constantin Noica” Sibiu oferă o clasă cu 28 de locuri finanţate de la buget, prin Ministerul 

Educaţiei Naţionale, şi două  clase  cu 56 de  locuri finantațe integral de solicitanţi.  

Art. 2. Au dreptul să se înscrie pentru admiterea la Şcoala Postliceală Sanitară a Liceului Teoretic 

„Constantin Noica” Sibiu absolvenţii de liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat, pe baza 

următoarelor documente:  

1. Cerere de înscriere (se completează la depunerea dosarului);  
2. Certificat de naştere, carte de identitate şi, în cazul schimbării numelui, certificat de 
căsătorie, în copii certificate „conform cu originalul” de către un membru al comisiei de 
admitere;  
3. Diplomă de bacalaureat sau adeverinţă de absolvire a liceului (certificate de către 
școală conform cu originalul), după caz;  
4. Foaie matricolă pentru clasele a IX-a – a XII-a/a XIII-a;  
5. Adeverinţă medicală eliberată de către medicul de familie al candidatului, din care să 
rezulte că este sănătos clinic şi apt pentru calificarea profesională asistent medical 
generalist;  
6. Chitanţa (original) pentru plata taxei de înscriere, în valoare de 150 lei;  
7. Dosar plic.  
 

Art. 3. Pentru respectarea prevederilor în vigoare privind regimul actelor de studii în România, 

toţi candidaţii, inclusiv cei care şi-au schimbat numele prin căsătorie, vor fi înscrişi la concurs cu 

numele din certificatele de naştere.  

Art. 4. Proba scrisă a concursului de admitere constă într-un test grilă cu 45 de itemi de tipul 

complement simplu (patru variante de răspuns cu o singură variantă corectă) şi se desfăşoară pe 

parcursul a 2 ore. Tematica şi bibliografia sunt anexate prezentei metodologii (Anexa 2).  
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Capitolul II  

Înscrierea candidaţilor şi probele de concurs  

  

Art. 5. Cererile de înscriere, însoţite de documentele solicitate, se depun la secretariatul şcolii, 

respectând termenul prevăzut în Calendarul admiterii (Anexa 1).  

Art. 6. Testul vizează noţiuni de Anatomie şi fiziologie. 

  

Capitolul III  

Comisiile de concurs  

  

Art. 7. Concursul de admitere este organizat de Şcoala Postliceală Sanitară a Liceului Teoretic 

„Constantin Noica” Sibiu, respectând prevederile legale şi pe cele ale prezentei metodologii.  

Art. 8. Concursul de admitere va fi organizat de Comisia de admitere, constituită prin decizia 

directorului unităţii de învăţământ.  

Art. 9. Comisia de admitere se compune din:  

1) preşedinte – directorul unităţii de învăţământ;  

2) membri – doi profesori din unitatea de învăţământ;  

3) secretar – secretarul.  

Art. 10. Comisia de admitere are următoarele atribuţii:  

1. înregistrează şi verifică documentele din dosarul de înscriere;  

2. elaborează cel puţin trei variante de subiecte; 

3. secretizează variantele de subiecte. Fiecare variantă se introduce într -un plic, care se 

sigilează şi se semnează de către profesorii care au elaborat subiectele, aplicându-se 

ştampila unităţii de învăţământ;  

4. repartizează candidaţii în sălile de concurs;  

5. alege subiectul de concurs, prin tragere la sorţi în plenul comisiei;  

6. asigură confidenţialitatea subiectelor din momentul extragerii variantei până la 

încheierea probei scrise;  

7. multiplică varianta extrasă într -un număr de copii egal cu numărul candidaţilor;  

8. asigură afişarea la loc vizibil a baremului de corectare;  

9. transmite către comisia de evaluare lucrările candidaţilor;  

10. întocmeşte şi afişează tabelul nominal cu rezultatele finale ale concursului;  

11. primeşte contestaţiile şi le transmite, sub semnătură, comisiei de rezolvare a 

contestaţiilor;  
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12. asigură instruirea membrilor comisiilor de evaluare şi de contestaţii, precum şi a 

profesorilor asistenţi;  

13. întocmeşte procese verbale cu privire la rezultatul înscrierilor, organizarea probelor 

de admitere, predarea-primirea lucrărilor scrise, întocmirea şi afişarea tabelului nominal 

cu rezultatele finale ale concursului de admitere.  

Art. 11. Membrii Comisiei de admitere au următoarele obligaţii:  

1. să semneze un angajament cu privire la respectarea prevederilor metodologiei şi a 

secretului cu privire la subiectele de examen;  

2. să semneze o declaraţie pe propria răspundere cu privire la inexistenţa, printre 

candidaţi, a unor rude/afini până la gradul IV, pentru a se evita conflictul de interese.  

 

Art. 12. Comisia de evaluare se constituie la propunerea conducerii unităţii de învăţământ, 

aprobată în Consiliul de Administraţie, şi are următoarea componenţă:  

1. preşedinte – director/director adjunct 

2. membri evaluatori – cel puţin două cadre didactice pentru specialitatea Biologie;  

3. secretar – un cadru didactic.  

Art. 13. Comisia de evaluare asigură întocmirea borderoului de notare şi transcrierea notelor 

corespunzătoare pe fiecare lucrare.  

Art. 14. Preşedintele Comisiei de evaluare asigură predarea lucrărilor şi a tuturor documentelor 

aferente preşedintelui Comisiei de admitere.  

Art. 15. (1) Pentru soluţionarea eventualelor contestaţii ale notelor obţinute la test se constituie 

Comisia de contestaţii la propunerea conducerii unităţii de învăţământ, aprobată în Consiliul de 

Administraţie. Comisia de contestaţii are următoarea componenţă:  

1. preşedinte –director/directorul adjunct al Liceului Teoretic „Constantin Noica”;  

2. membri evaluatori – două cadre didactice de specialitate, altele decât cele care au 

corectat iniţial şi nu au participat la elaborarea subiectelor;  

3. secretarul comisiei 

 (2) Comisia de contestaţii primeşte lucrările contestate, asigură corectarea lor, admite 

contestaţia, dacă diferenţa punctajului este în plus sau în minus cu cel puţin un punct şi transmite 

rezultatele Comisiei de admitere.  

Art. 16. Contestaţiile se depun la secretarul Comisiei de admitere, în termenul prevăzut în 

Calendarul admiterii (Anexa 1).  

Art. 17. Rezultatele finale vor fi afişate după rezolvarea contestaţiilor.  
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Capitolul IV  

Desfăşurarea Concursului de admitere  

  

Art. 18. Proba scrisă se desfăşoară în ziua stabilită de Şcoala Postliceală Sanitară a Liceului 

Teoretic „Constantin Noica” Sibiu, începând cu ora 9.00.  

Art. 19. (1) În sala de concurs nu este permis accesul candidaţilor care au asupra lor mijloace de 

comunicare la distanţă sau materiale informative.  

(2) În timpul desfăşurării probei scrise, fiecare sală va fi supravegheată de doi profesori 

asistenţi, care verifică identitatea candidaţilor înaintea începerii probei. Candidaţii care nu au 

actele de identitate asupra lor nu vor fi primiţi în sala de concurs.  

 (3) Tabelele nominale cu candidaţii repartizaţi pe săli vor fi afişate în dimineaţa 

concursului, atât la avizierul unităţii de învăţământ, cât şi pe uşile sălilor respective.  

  (4) Accesul candidaţilor în sălile de concurs este permis până la ora 8.40. 

Art. 20. Pentru redactarea lucrării, candidaţii vor folosi cerneală albastră sau pastă de pix 

albastră.  

Art. 21. Timpul destinat redactării lucrării este de 120 minute.  

Art. 22. Preşedintele, secretarul sau un membru al Comisiei de admitere verifică, în toate sălile 

de concurs, dacă subiectele multiplicate sunt complete şi corect distribuite candidaţilor.  

Art. 23. (1) După distribuirea subiectelor, candidaţii nu mai pot părăsi sala decât dacă predau 

testul şi semnează de predarea acestuia, dar nu mai devreme de 60 de minute. 

(2) În cazuri excepţionale, dacă un candidat solicită părăsirea temporară a sălii, el este 

însoţit de unul dintre profesorii asistenţi, până la înapoierea în sala de concurs. În această situaţie, 

timpul alocat rezolvării subiectelor nu va fi prelungit.  

Art. 24. Înainte de intrarea în săli, profesorii asistenţi vor fi instruiţi şi vor semna fişa de atribuţii 

şi declaraţia pe proprie răspundere. Preşedintele Comisiei de admitere va preda profesorilor 

asistenţi mapa sălii, cu următorul conţinut: 1) lista cu candidaţii; 2) tipizatele de concurs  3) 

modelul de proces-verbal pentru predarea-primirea lucrărilor scrise; 4) tabelul nominal cu elevii 

din fiecare sală, pentru luare la cunostință privind fraudele si alte aspecte de acest gen. 

Art. 25. (1) Rezultatele obţinute de candidaţi se consemnează într-un catalog semnat de 

preşedintele Comisiei de admitere.  

 (2) Candidaţii vor fi declaraţi admişi în limita locurilor disponibile şi în funcţie de opţiunea 

exprimată pentru cele două tipuri de locuri, finanţate de la buget  şi finanţate de solicitanţi, în 

ordinea descrescătoare a mediilor, media minimă de admitere fiind 5.00. Departajarea 

candidaţilor care au obţinut aceeaşi medie se face după media examenului de bacalaureat.  
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Art. 26. (1) Rezultatele probei scrise vor fi afişate la avizierul şcolii cel târziu a doua zi  de la 

încheierea concursului.  

  (2) Eventualele contestaţii vor fi depuse de candidaţi la secretariatul unităţii de 

învăţământ, în termen de maxim o oră de la afişarea rezultatelor.  

  (3) Rezultatele finale ale concursului vor fi afişate după rezolvarea contestaţiilor, conform 

Calendarului de admitere (Anexa 1).  

Art. 27. Candidaţii declaraţi admişi în urma concursului au obligaţia de a valida locul la 

secretariatul unităţii de învăţământ, respectând termenul prevăzut în Anexa 1. În cazul locurilor 

finanțate de solicitanţi, validarea se efectuează prin prezentarea chitanţei care face dovada 

achitării cel puţin a primei rate din taxa de şcolarizare și prin semnarea contractului de şcolarizare  

Art. 28. Nerespectarea prevederilor articolului 27 de către candidat atrage după sine pierderea 

locului, fără obligaţii din partea şcolii.  

 

Capitolul V  

Dispoziţii finale  

  

Art. 29. Toate documentele de desfăşurare a concursului vor fi păstrate în arhiva unităţii de 

învăţământ doi ani de zile de la data concursului, cu excepţia catalogului de concurs, care se 

păstrează minimum trei ani.  

Art. 30. Anexele 1-2 (Anexa 1. Calendarul admiterii; Anexa 2. Bibliografia şi tematica admiterii) 

fac parte din prezenta metodologie. 
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Anexa 1  

 

Calendarul admiterii  

 

18 iunie -26 august 2019 –  Inscrierea candidaţilor, PROGRAM 10-15, DE LUNI PÂNĂ VINERI 

27 august 2019 – afișarea repartizării candidaților pe săli 

28 august 2019 – susținerea probei scrise 

29 august 2019 – afișarea rezultatelor, ora 10 

29 august 2019 – depunerea contestațiilor , orele 13-15 

30 august, 2 septembrie 2019  – validarea locului de către candidatul admis 

Intre 1- 5 iulie 2019 înscrierile se fac între orele 14.30-17. In această perioadă este examen de 

bacalaureat în școală. 
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Anexa 2 

Bibliografia și tematica admiterii 

 

Anatomia și fiziologia omului 
 

FUNCȚIILE DE RELAȚIE 

1. SISTEMUL NERVOS 

• Alcătuirea neuronului 

• Sinapsa – structura sinapsei, clasificarea sinapselor 

• Actul și arcul reflex – componentele unui arc reflex 

• Clasificare sistemului nervos după localizare (topografic) și după funcție 

• MĂDUVA SPINĂRII: structură; alcătuirea nervului spinal; funcția reflexă a măduvei 

(exemple de reflexe somatice și vegetative) și funcția de conducere (clasificarea 

căilor de conducere și rolul acestora) 

• CEREBELUL: alcătuire și rol 

• TRUNCHIUL CEREBRAL: alcătuire, nervii cranieni (tipuri și rol) 

• DIENCEFALUL: compoziție și funcții 

• EMISFERELE CEREBRALE: localizare, morfologie externă, structura scoarței 

cerebrale – paleocortex și neocortex 

• Noțiuni elementare de igienă și patologie: encefalita, meningita, coma 

2. SISTEMUL OSOS 

• Alcătuirea unui os lung 

• Compoziția chimică a oaselor 

• Scheletul corpului uman 

• Articulațiile: tipuri și exemple 

• Noțiuni elementare de igienă și patologie: fracturi, entorse, luxații 

3. SISTEMUL MUSCULAR 

• Principalele grupe de mușchi scheletici 

• Noțiuni elementare de igienă și patologie: oboseala musculară, întinderi și rupturi 

musculare 

4. ORGANE DE SIMȚ - ANALIZATORI 

• Analizatorul cutanat – PIELEA: alcătuire, tipuri de receptori și sensibilități deservite 

• Noțiuni elementare de igienă și patologie: micoze, acnee, herpes 

• Analizatorul vizual – OCHIUL: alcătuirea globului ocular; segmentele analizatorului 

vizual, fiziologia analizatorului vizual - recepția vizuală, reflexul pupilar fotomotor, 
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acomodarea, adaptarea celulelor fotoreceptoare, mecanismul vederii cromatice; 

defecte ale vederii 

• Noțiuni elementare de igienă și patologie: cataracta, glaucom, conjunctivita 

• Analizatorul acustico-vestibular – URECHEA: alcătuire, fiziologia analizatorului 

acustic (mecanismul auzului), fiziologia receptorilor vestibulari 

• Noțiuni elementare de igienă și patologie: otita 

5. SISTEMUL ENDOCRIN 

• HIPOFIZA: alcătuire, hormoni secretați și efectele lor, disfuncții ale hipofizei 

(gigantism, nanism hipofizar) 

• TIROIDA: alcătuire, hormoni secretați și acțiunile lor, disfuncții ale tiroidei (nanism 

tiroidian, gușa endemică, mixedemul, boala Basedow-Graves) 

• PANCREASUL ENDOCRIN: alcătuire, hormoni secretați și acțiunile lor, disfuncții ale 

pancreasului (diabetul zaharat) 

 

FUNCȚIILE DE NUTRIȚIE 

1. APARATUL DIGESTIV: alcătuire (tub digestiv și glande anexe), digestia (bucală, gastrică, 

intestinală - procese secretorii și motorii digestive), absorbția nutrimentelor 

• Noțiuni elementare de igienă și patologie: enterocolite, ciroza hepatică 

• SÂNGELE: alcătuire; plasma și elementele figurate (eritrocitele, leucocitele, 

trombocitele – caracteristici și funcții) 

• Grupele sangvine și coagularea. Funcțiile sângelui 

• Noțiuni elementare de igienă și patologie: hemoragii interne și externe, anemii, 

leucemii 

2. APARATUL CIRCULATOR 

• INIMA: localizare, structură, miocardul - proprietăți; revoluția cardiacă (ciclu 

cardiac –sistola atrială, sistola ventriculară, diastola generală) 

• VASELE DE SÂNGE: artere, vene capilare. Circulația mere și mică a sângelui 

• Noțiuni elementare de igienă și patologie: cardiopatia ischemică, infarctul 

miocardic 

3. APARATUL RESPIRATOR 

• PLĂMÂNII: localizare, alcătuire 

• Ventilația pulmonară (inspirația și expirația) 

• Volume și capacități respiratorii 

• Noțiuni elementare de igienă și patologie: gripa, fibroza pulmonară 

4. APARATUL EXCRETOR 

• RINICHII: localizare, structură 

• NEFRONUL: alcătuire, formarea urinei 

• Noțiuni elementare de igienă și patologie: cistita, insuficiența renală 

5. METABOLISMUL 

• ANABOLISM - definiție, CATABOLISM - definiție 
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• GLUCIDE, LIPIDE, PROTEINE: exemple, rolul lor în organism 

• VITAMINELE: clasificare, roluri îndeplinite 

• Noțiuni elementare de igienă și patologie: obezitatea, anorexia 

 

FUNCȚIA DE REPRODUCERE 

1. SISTEMUL REPRODUCĂTOR MASCULIN: localizare, alcătuire TESTICULELE - funcția exo- și 

endocrină 

2. SISTEMUL REPRODUCĂTOR FEMININ: localizare, alcătuire OVARELE- funcția exo- și 

endocrină 

 

BIBLIOGRAFIE 

1. CRISTESCU D., SĂLĂVĂSTRU C., VOICULESCU B., NICULESCU C. Th. CÂRMACIU R.,  

BIOLOGIE, manual pentru clasa a XI-a, Editura Corint, București, orice ediție 

2. ARINIȘ IOANA, BIOLOGIE, manual pentru clasa a XI-a, Editura Sigma, orice ediție 

3. ENE S., IANCU E. E., GABRIELA BREBENEL, OFELIA TĂNASE, BIOLOGIE, manual pentru 

clasa a XI-a, Editura Gimnasium,2006 

4. PELMUȘ GIERSCH ȘTEFANIA, TOMA F. A., BIOLOGIE, manual pentru clasa a XI-a, Editura 

CD Press,2006 

5. ROȘU I., ISTRATE C., ARDELEAN A., BIOLOGIE, manual pentru clasa a XI-a, Editura Corint, 

București, orice ediție 

6. HUTANU CROCNAN ELENA, HUTANU IRINA, BIOLOGIE, manual pentru clasa a XI-a, 

Editura Didactică și pedagogică, București,2006 

7. MIHAIL AURORA, MACOVEI FLORICA, BIOLOGIE, manual pentru clasa a XI-a, Editura ALL, 

București, 2006 

8. PELMUȘ GIERSCH ȘTEFANIA, TOMA F. A.,  Elemente de biologie și patologie, Editura CD 

Press, București, 2002 

9. ȚIPLIC TATIANA, BIOLOGIE, manual pentru clasa a XI-a, Editura Aramis, 2006 

 

Menționăm faptul că sunt valabile oricare dintre manualele alternative de mai sus, precum 

și orice alte publicații în concordanță cu programa analitică. 


