
Școala Postliceală „PROF. DR. DOC. ENESCU 

LONGINUS” BOTOȘANI 

 

 
Adresa: Botoșani, Calea Națională nr. 123, cod poștal 710366  

Telefon/Fax: 0231513830 

Cod fiscal: 34639352 

Email: postliceala.enesculonginus@yahoo.com 

Web: www.postlicealalonginusbt.ro 

           https://www.facebook.com/ScoalaPostlicealaProfDrDocEnescuLonginusBotosani 

 

 

 

"Un om care vindecă oameni, face cât o sută de oameni” 

HOMER 

 

Școala Postliceală „PROF. DR. DOC. ENESCU LONGINUS” 

BOTOȘANI este acreditată conform O.M.E.C.T.S. nr. 5471/18.10.2010.  

OBIECTIVUL PRINCIPAL al Școlii Postliceale ,,PROF. DR. DOC. ENESCU 

LONGINUS” BOTOŞANI este transformarea într-un real centru de iradiere al științei și culturii 

la nivel local, național si european, devenind centru de resurse educaționale si de servicii oferite 

comunității, prin furnizarea de programe educaționale moderne, dezvoltarea interacțiunii cu 

mediul social, cultural si economic. Școala noastră va fi locul unde fiecare elev își atinge 

maximum de capacități intelectuale, morale, civice și de lucru în echipa pentru a se integra în 

mediul social concurențial. Școala Postliceală ,,PROF. DR. DOC. ENESCU LONGINUS” 

BOTOŞANI este o instituție: 

• specializată pentru educație și adaptată cerințelor societății cu un sistem funcțional și 

coerent; 

• apreciată și cotată ca unitate de prestigiu atât în județul Botoșani cât și în țară și, ca 

urmare, solicitată și căutată pentru calitatea prestației sale. 

 

http://www.postlicealalonginusbt.ro/
https://www.facebook.com/ScoalaPostlicealaProfDrDocEnescuLonginusBotosani


Ce face un asistent medical (generalist)? 

▪ Își desfășoară activitatea în spitale, policlinici, cabinete de tratamente ambulatorii, 

cabinete medicale individuale, centre de diagnostic și tratament, cabinete de medicina 

muncii, cabinete medicale școlare, centre de plasament, centre de recuperare, centre 

rezidențiale etc. 

▪ Realizează activități de natură medicală și administrativă, sub directa îndrumare a unui 

medic (programarea consultațiilor medicale de specialitate, stocarea fișelor medicale ale 

pacienților, încasarea taxelor pentru consultații etc.). Atribuțiile de natură medicală includ 

stabilirea și înregistrarea semnelor vitale ale pacienților, notarea informațiilor privind 

istoricul medical al acestora, pregătirea pacienților pentru consultație, recoltarea probelor 

biologice, administrarea medicamentelor prescrise de către medic etc. 

▪ Aplică metode și tehnici specifice de investigații și tratament, pentru care sunt necesare 

cunoștințe temeinice de specialitate. 

Orice greșeală în conversația cu bolnavul poate să creeze perturbări grave în starea acestuia. 

Aceste greșeli, care dacă sunt intenționate, pot fi calificate pe bună dreptate adevărate „cruzimi”. 

Ele constau cel mai adesea în: 

• a vorbi pacientului prea puțin, ceea ce-i creează acestuia teamă de necunoscut, înclinare 

spre explicații greșite, rătăcitoare; 

• a nu-i vorbi deloc, este o „cruzime rafinată”, pe care, pe bună dreptate, bolnavul nu o 

poate ierta niciodată; 

• a vorbi în șoaptă în fața bolnavului, ceea ce-i poate crea adevărate avalanșe de groază și 

nesiguranță; 

• a vorbi birocratic, rece, distant, cu câteva cuvinte lipsite de orice conținut uman, cu o 

privire inexpresivă aruncată departe, peste pacient; 

• a vorbi mult cu multe amănunte inutile ori primejdioase pentru starea bolnavului. 

Desigur astfel de atitudini pot și trebuie să dispară cu totul din medicină, cea mai umanitară 

dintre profesiunile omului (Dr. Marin Voiculescu). 

În cel mai simplist mod putem afirma că de fapt PROFESIA DE ASISTENT MEDICAL 

presupune umanitate. 

Asistentul medical integrează în profesionalismul său DELICATEȚEA, care de fapt este 

calitatea supremă și cea mai rară a sufletului omenesc. Ea le presupune pe toate celelalte: 

inteligența, bunătatea, altruismul, generozitatea, discreția, mărinimia.  

 

 

 

 



Ce studiază asistentul medical? 

 
Pe parcursul celor trei ani de studiu la specializarea Asistent medical generalist se vor 

parcurge 39 de module, conform curriculumului aprobat prin OMEN nr. 3499 din 29.03.2018.  

Pe parcursul celor trei ani de studiu la specializarea Asistent medical de farmacie se vor 

parcurge 29 de module, conform curriculumului aprobat prin OMEN nr. 4760 din 26.07.2006. 

 

 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ 

 

Pentru anul școlar 2022-2023, oferta educațională (învățământ postliceal – nivelul 5 de calificare) 

cuprinde următoarele calificări profesionale acreditate: 

1. Asistent Medical Generalist – 100 locuri, 

2. Asistent Medical de Farmacie – 25 de locuri. 

Admiterea se face: 

▪ Conform Legii Educației Naționale nr. 1/2011, art. 44, alin. 9, 

▪ Prin concurs de dosare, în limita locurilor disponibile, 

▪ Pentru absolvenții de liceu sau fără diplomă de Bacalaureat. 

▪ Cu o taxă de înscriere de 150 lei, 

▪ La sediul din mun. Botoșani, Calea Națională, nr. 123 (în incinta Școlii Profesionale de 

Cooperație), tel. 0231513830. 

Documente necesare pentru înscriere: 

▪ Diplomă de Bacalaureat/adeverință de absolvire a liceului (original și copie), 

▪ Foaie matricolă (original și copie), 

▪ Certificat de naștere (original și copie), 

▪ După caz, Certificat de căsătorie (original și copie), 

▪ Buletin/carte de identitate (original și copie), 

▪ Adeverință medicală, 

▪ Aviz psihologic, 

▪ 2 fotografii tip legitimație. 

 

 

 

 



Aspecte din activitatea Școlii Postliceale ,,PROF. DR. DOC. ENESCU LONGINUS” 

BOTOŞANI 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 


