
 

 

 

 

 

 

 
 

Şcoala Postliceală Sanitară Liceul „Radu Miron” Vaslui se mândreşte nu doar cu absolvenţii ei, 

ci şi cu iniţiative inedite (pe plan local şi nu numai!) în ceea ce priveşte pregătirea profesională a elevilor 

şi în efortul colectiv al cadrelor didactice de a le oferi acestora oportunităţi deosebite de inserţie pe piaţa 

muncii. Dacă există, în prezent, pledoarii tot mai intense, atât la nivelul societăţii civile, cât şi al 

Ministerului Educaţiei Naţionale, pentru formarea elevilor în profesii necesare/ cerute pe piaţă, în ţară şi 

în lume, atunci trebuie să subliniem implicarea şcolii noastre în preîntâmpinarea acestor nevoi. 

 

În urma solicitărilor elevilor, dar şi ca urmare a parteneriatelor încheiate de Liceul „Radu Miron” 

cu alte instituţii sanitare postliceale din judeţul Vaslui, o asemenea iniţiativă se doreşte a fi concretizată 

prin completarea unei grupe de 15 cursanţi din anul terminal (III) pentru a studia, intensiv, limba 

germană. Ce înseamnă „studiu intensiv”, în viziunea noastră, şi de ce ar fi acesta atât de util pentru 

formarea în specialitate a elevilor, precum şi în ocuparea unui loc de muncă? Înseamnă că, în anul şcolar 

2017-2018, programul va fi de 4 ore/zi (între orele 8-12), astfel încât până în data de 15 septembrie 2018 

absolvenţii să îndeplinească condiţiile de angajare în Germania ca asistenţi medicali – aceste condiţii 

presupun promovarea examenului de absolvire şi obţinerea certificatului de atestare Goethe de limbă 

germană nivel B2. Şi mai înseamnă ceva: datorită parteneriatului pe care Liceul „Radu Miron” Vaslui îl 

are cu agenţia OpenJob-Line din Germania, absolvenţii care respectă contractul de finanţare a studiilor 

pot accede la locuri de muncă într-o ţară unanim recunoscută ca fiind una dintre cele mai evoluate din 

Europa sub aspectul asigurării de servicii medicale de excepţie. 

 

Deja de la şcoala noastră au plecat în Germania (prin firma OpenJob-Lin) peste 300 de asistenţi 

medicali (nici unul nu a mai revenit în ţară deocamdată, preferând să-şi dezvolte, în continuare, o carieră 

de succes într-un mediu profesional avantajant). Noi insistăm, însă, ca urmare a analizei de nevoi (în 

domeniul asistenţei medicale) pentru spaţiul local (iar prin extindere, chiar naţional), ca asistenţii noştri 

să revină în ţară, contribuind, astfel, la revigorarea „Sănătăţii” publice dintr-o Românie aflată în topul 

celor mai „bolnave” naţiuni din C.E.. Nu trebuie uitat, de asemenea, că aceasta este şi dorinţa 

Ministerului de resort care, prin O.M.S./454/2014, privitor la executarea profesiei de asistent medical în 

regim independent, permite şi încurajează ca absolvenţii de şcoli postliceale sanitare să-şi deschidă 

cabinete proprii, în care pot oferi loc de muncă şi altor asistenţi. În cazul Liceului „Radu Miron” Vaslui, 

care este partener de încredere al agenţiei OpenJob-Line din Germania (agenţie de furnizare de locuri pe 

piaţa muncii, conform contractelor încheiate), acest O.M.S. dă şansa ca, după cei doi ani de lucru în 

Germania, asistenţii medicali (beneficiind de experienţa din străinătate, dar şi de banii necesari) să-şi 

poată deschide cabinete particulare cu mai mulţi angajaţi, facilitând, astfel, îmbogăţirea în număr şi 

calitate a corpului profesionist al deja celui mai numeros segment al „Sănătăţii” autohtone şi asigurând 

servicii de îngrijire medicală la nivel european. 

 

””NNiicciiuunn  aassiisstteenntt  mmeeddiiccaall  ffăărrăă  

lloocc  ddee  mmuunnccăă”” 



Scoala noastră oferă facilităţi deosebite, neîntâlnite nici în învăţământul superior, deoarece 

acesta din urmă nu-i garantează absolventului cu 3 ani de studii (eventual 5, dacă mai urmează şi un 

master în specialitate) oportunitatea de a fi angajat, pe un salariu satisfăcător, într-o ţară europeană, la 

fel cum nu-i garantează inserarea pe piaţa de muncă naţională. Din fericire, după cum menţionam 

anterior, şcoala noastră e mândră de absolvenţii ei, cu care păstrează permanent legătura, urmărindu-le 

evoluţia: aceştia sunt angajaţi pe posturi şi cu salarii de asistenţi medicali, nu de infirmieri, unii sunt, 

chiar, situaţi în funcţii de conducere în cadrul secţiei în care lucrează, sunt mulţumiţi de realizările lor şi 

de modul în care îngrijirea de calitate a bolnavului este valorizată. Au acces la resurse tehnologice de 

calitate, sunt apreciaţi şi respectaţi, ideile şi sugestiile lor sunt tratate nediferenţiat faţă de cele ale 

asistenţilor medicali germani. Succesul absolvenţilor noştri peste hotare, precum şi seriozitatea cu care 

este abordată pregătirea lor în România au determinat creşterea numărului de elevi înscrişi la Liceul 

„Radu Miron” Vaslui, precum şi solicitările, tot mai multe, de a urma cursuri de limbă germană. 

Proiectele Erasmus+, derulate tot cu parteneri germani, prin care zeci de elevi beneficiază, anual, de 

stagii de învăţământ clinic în această ţară au, şi ele, o importanţă deosebită pentru motivarea viitorilor 

asistenţi medicali. 

 

Daţi-ne, însă, voie să insistăm: spiritul de muncă foarte riguros din Germania nu se 

achiziţionează fără efort intens, motivaţie şi implicare încă de pe băncile şcolii din România, de aceea 

este important ca toţi elevii care doresc să înveţe limba germană intensiv să înţeleagă că aceasta 

presupune un cumul de 720 de ore în 3 ani (240 ore/an), conţinuturile având la bază programele şcolare 

ale Catedrei de Limbă Germană de la prestigioasa Universitate „Al. I. Cuza” Iaşi; de asemenea, 

profesori vorbitori nativi de limbă germană vor face evaluări la fiecare 5-6 săptămâni, verificând nu doar 

fluenţa exprimării sau corectitudinea termenilor medicali, ci şi cunoaşterea culturii şi civilizaţiei 

germane, a valorilor ce stau la baza educaţiei unui popor respectat în Europa, aceasta pentru a facilita o 

tranziţie mai uşoară, mai eficientă spre viitorul loc de muncă. (Ca o notă personală, absolut toţi elevii 

noştri, care au participat la absolut toate orele, au reuşit să promoveze examenul de limbă germană de 

nivel B2!) 

 

Concluzionăm, stimaţi actuali şi viitori elevi, spunându-vă următoarele: drumul spre Germania 

este, deja, o „cale bătătorită”, iar revenirea în România vă va oferi ocazia de a contribui substanţial la 

fundamentarea nobilei profesii de asistent medical pe bazele solide ale respectului pentru viaţa umană şi 

calitatea acesteia, în general.  

 

 

 

 

Mult succes!!! 
 


