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LLIISSTTAA  TTEEMMEELLOORR  DDEE  PPRROOIIEECCTT  
  PPEENNTTRRUU    EEXXAAMMEENNUULL  DDEE  CCEERRTTIIFFIICCAARREE  AA  CCAALLIIFFIICCĂĂRRIIII  PPRROOFFEESSIIOONNAALLEE  

AANNUULL  ŞŞCCOOLLAARR  22002200--22002211  
  

  

NNIIVVEELL  DDEE  CCAALLIIFFIICCAARREE::  55  --- învăţământ postliceal  

PPRROOFFIILL::    --  

DDOOMMEENNIIUULL  DDEE  PPRREEGGĂĂTTIIRREE::  SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ PEDAGOGICĂ  

CCAALLIIFFIICCAARREEAA  PPRROOFFEESSIIOONNAALLĂĂ::  ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE 

CLASA: III C 

FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:  zi 

NR. ELEVI LA ÎNCEPUTUL ANULUI ȘCOLAR : 11  

  

NNRR  

CCRRTT  
TTEEMMAA  PPRROOIIEECCTTUULLUUII  

UUNNIITTĂĂŢŢII  DDEE  RREEZZUULLTTAATTEE  

AALLEE  ÎÎNNVVĂĂȚȚĂĂRRIIII  

  

Rezultate ale învățării vizate / implicate în 

realizarea / execuţia proiectului; (în legătură 

directă cu tema proiectului ))  

1.   

 
Farmacoterapia uzuala  a osteoporozei la 

varsnici. 

 

 
 

FARMACOTERAPIE 

18.1 Demonstreaza bazele farmacocinetice ale unui 

medicament 
18.2 Determină bazele farmacodinamice și 

farmacoterapeutice ale medicamentelor 

18.3 Identifică bazele farmacotoxicologice 

18.4 Prezintă farmacografia unui medicament 
18.5 Clasifică medicamentele in funcție de 

mecanismul și locul de acțiune 

18.6 Specifică bazele unei recomandări 

2.   

 
Farmacoterapia  în  ulcerul varicos. 

 

 
 

FARMACOTERAPIE 

18.1 Demonstreaza bazele farmacocinetice ale unui 

medicament 
18.2 Determină bazele farmacodinamice și 

farmacoterapeutice ale medicamentelor 

18.3 Identifică bazele farmacotoxicologice 

18.4 Prezintă farmacografia unui medicament 
18.5 Clasifică medicamentele in funcție de 

mecanismul și locul de acțiune 

18.6 Specifică bazele unei recomandări 

3.   

 

Farmacoterapia locala in dermatozele 
alergice. 

 

 

 
FARMACOTERAPIE 

18.1 Demonstreaza bazele farmacocinetice ale unui 

medicament 

18.2 Determină bazele farmacodinamice și 
farmacoterapeutice ale medicamentelor 

18.3 Identifică bazele farmacotoxicologice 

18.4 Prezintă farmacografia unui medicament 

18.5 Clasifică medicamentele in funcție de 
mecanismul și locul de acțiune 

18.6 Specifică bazele unei recomandări 

4.   

 

Produsele stupului in afectiuni 
cardiovasculare. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
APITERAPIE 

1.Produse apicole-mierea,nectarul 

polenul,mana,păstura,lăptișorul de matcă,propolisul 

și rolul lor în viața albinelor 
2.Proprietățile produselor apicole(sursă de 

energie,proprietăți 

nutritive,biostimulatoare,antibacteriene) 

3.Formule,rețete de produse apicole utile în tratarea 
diferitelor afecțiuni cardiovasculare. 
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5.   

 

Forme farmaceutice cu cedare 
modificata administrate oral. 

 

 

 

 

FORME FARMACEUTICE 
SOLIDE 

 

25.1. Definește și aplică tehnicile de preparare a 

formelor farmaceutice solide 

25.2. Identifică formele farmaceutice sub formă de 
capsule și granulate după FR X 

25.3. Definește și aplică tehnicile de preparare a 

formelor farmaceutice solide cu cedare modificata. 

 

6. Î  

 
Forme farmaceutice masticabile utilizate 

in sfera  pediatrica. 

 

 
FORME FARMACEUTICE 

SOLIDE 

 

 

25.1. Definește și aplică tehnicile de preparare a 
formelor farmaceutice solide 

25.2. Identifică formele farmaceutice sub formă de 

capsule și granulate după FR X 

25.3. Definește și aplică tehnicile de preparare a 
formelor farmaceutice solide  masticabile. 

 

7.   

 

Lipidele si utilizarea lor in practia 
farmaceutica. 

 

 

 

 

 

FARMACOGNOZIE 
SPECIALA 

 

17.1. Analizeaza notiunile generale despre  lipide. 

17.2.Recunoaste  plantele  din  care provin. 

17.3.Stabileste importanta  lipidelor si numeste  
plantele din  care  provin 

17.4. Specifica originea si modul de obtinere a 

lipidelor 17.5. Descrie diferitele tipuri de  excipient 

ce contin lipide. 

8.   

 
Teiul si actiunile lui fitoterapice. 

 

 
FITOTERAPIE 

22.1. Precizeaza rolul plantelormedicinale in 

fitoterapie 22.2.Explica metodele de obtinere a 
preparatelor farmaceutice prin extractia produselor 

vegetale 

22.3.Descrie efectele fiziologice si terapeutice ale 

principiilor active din plantele medicinale 

9.   
Utilizarea plantei Carum Carvi                          

( Chimen) in afectiuni digestive. 

 
 

FITOTERAPIE 

22.1. Precizeaza rolul plantelormedicinale in 
fitoterapie 22.2.Explica metodele de obtinere a 

preparatelor farmaceutice prin extractia produselor 

vegetale 

22.3.Descrie efectele fiziologice si terapeutice ale 
principiilor active din plantele medicinale 

10.   
 

Beneficiile si efectele socului in diferite 

afectiuni. 

 
 

FITOTERAPIE 

22.1. Precizeaza rolul plantelormedicinale in 
fitoterapie 22.2.Explica metodele de obtinere a 

preparatelor farmaceutice prin extractia produselor 

vegetale 

22.3.Descrie efectele fiziologice si terapeutice ale 
principiilor active din plantele medicinale 

11.   

Salvia-condiment sau planta fitoterapica. 

 

 

FITOTERAPIE 

22.1. Precizeaza rolul plantelormedicinale in 

fitoterapie 22.2.Explica metodele de obtinere a 

preparatelor farmaceutice prin extractia produselor 

vegetale 
22.3.Descrie efectele fiziologice si terapeutice ale 

principiilor active din plantele medicinale 

12.   

 

Forme farmaceutice cu cedare 

modificata administrate oral. 
 

 

 

 

FORME FARMACEUTICE 

SOLIDE 
 

25.1. Definește și aplică tehnicile de preparare a 

formelor farmaceutice solide 

25.2. Identifică formele farmaceutice sub formă de 

capsule și granulate după FR X 
25.3. Definește și aplică tehnicile de preparare a 

formelor farmaceutice solide cu cedare modificata. 

 

PPrrooppuunnăăttoorr,,    

Farmacist ROȘCA D.R. PAVEL 

Farmacist STROESCU G. CRISTINA  ANDREEA 

Profesor SURU I. CARMEN ALINA 

  

ÎÎnnttooccmmiitt,,    

RReessppoonnssaabbiill  ddee  aarriiee  ccuurrrriiccuullaarrăă  

Dr. SORAN N. ARISTINA  

  

  
TTeemmeellee  ddee  pprrooiieecctt  aauu  ffoosstt  aapprroobbaattee  îînn  CCoonnssiilliiuull  ddee  AAddmmiinniissttrraațțiiee  aall                                                                                    

CCoolleeggiiuulluuii  NNaațțiioonnaall  „„TTrraaiiaann  LLaalleessccuu””  RReeșșiițțaa  ddiinn  ddaattaa  ddee  22.12.2020.  

  

PPrreeșșeeddiinnttee  CCAA,,  

Director 

Prof. Luminița BROASCĂ 


