
ASISTENT MEDICAL GENERALIST (AMG) testul grilă de la 

proba scrisă vizează noţiuni de:                               
 psihologie  

 anatomie şi fiziologie  
 

Tematica Anatomia şi Fiziologia Omului 

1. Manual de clasa a XI-a; Ioana Ariniş, Mariana Manea, 

Adriana Vasile; Editura Sigma;  

2. Biologie - Manual de clasa a XI-a; Aurora Mihail, Florica 

Macovei; Editura All; 

3. Sinteze pentru BAC de nota-  secţiunea Anatomie şi Fizologie 

umană 

Editura Gimnasium, autori Ofelia Tănase, Nicoleta Ciobanu, Cecilia 

Răducu, coordonator Stelică Ene 

 

1. Funcţia de relaţie 
 Sistemul nervos: clasificarea în funcţie de topografie . 

Compenentele snc (asezare, structură  externă şi internă), neuronul  

(structură, proprietăţi ). 

 Analizatorii (vizual, auditiv, cutanat, vestibular) – anatomie si 

fiziologie. 

 Glandele endocrine ( hipofiza, tiroida, suprarenale, pancreasul  

endocrin, gonade ) – localizare, hormoni secretaţi, efecte definitorii. 

 Sistemul osos – scheletul (alcătuire, rol). 

 Sistemul muscular – muşchii scheletici (principalele grupe).  

2. Funcţia de nutriţie 
 Sistemul digestiv şi digestia  -  componentele sist. Digestiv ( tubul 

digestiv, glandele anexe – structura, rol ), transformările alimentelor 

la nivelul diferitelor segmente, absorbţia intestinală. 

 Sistemul circulator şi circulaţia  

               - sângele ( elementele figurate , plasma sangvina – roluri), 

               -  inima ( asezare, structura)  

               - vasele de sânge, mica şi marea circulaţie,  

               - activitatea  cardiacă ( frecvenţa, pulsul, tensiunea ). 

             – plămânii ( aşezare, structură ),  

             - căile aeriene  ( aşezare, structură, roluri ),  

             - ventilaţia pulmonară, transportul  şi schimburile gazelor. 

 Sistemul excretor şi excreţia – rinichii şi căile urinare ( asezare, 

structură, rol ), formarea şi eliminarea urinei 

 

1. Funcţia de reproducere 

 Sistemul reproducator şi reproducerea  - componente, fiziologie. 

 

Tematica Psihologie generală 

Psihologie - Manual pentru clasa a X-a , Autori:  Mielu Zlate, Nicolae 

Mitrofan, Tinca Cretu, Mihai Anitei, Editura Aramis Print, 2005 
 Conceptul de personalitate 

 Temperamentul 

 Aptitudinile 

 Caracterul 

 Inteligenţa 

 Creativitatea 

 Etape în dezvoltarea personalităţii 

 Relaţiile interpersonale şi rolul lor în formarea personalităţii 

 Imaginea de sine şi de altul: rolul lor în dinamica personalităţii 

 Atitudinile şi comportamentele pro- şi antisociale 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


