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Număr Proiect: 2014 – 1- RO01-KA102-000622 

 

Proces-verbal, 

Încheiat astăzi, 11.06.2015, cu privire la instructajul elevilor din lotul de 

mobilitate pentru Germania (16.06.2015-06.07.2015) în cadrul  Proiectului 
EUROPEAN ERASMUS PLUS -  Îmbunătăţirea abilităţilor practice a spiranţilor la 

calificarea de Asistent Medical la nivel european. 

Participă un nr. de 20 de elevi ai Scolii Postliceale Sanitare – Liceul ”Radu Miron”- 

membri ai lotului dar și alți  elevi . 

Domnul profesor R. Vicol prezinta scopul acestei intâlniri si invitații prezenti la 

actiune, membrii Comisiei de proiect: 

1.VICOL ROMEL – coordonator proiect; 

            2.MUSTIUC MIRELA –responsabil cu  pregatirea Raportului Final  in cadrul 

Programului ERASMUS+, nr. Contract 2014-1-12001-KA102-000622; 

 3.BALAN CRISTINEL LAURENTIU – responsabil cu efectuarea de activitati 

financiar - contabile in cadrul Programului ERASMUS+, nr. Contract 2014-1-12001-KA102-

000622; 

4.BARDITA CARMEN – responsabil cu diseminarea și valorizarea proiectului; 

5. COMAN CAMELIA – responsabil cu monitorizarea și evaluarea proiectului. 

 S-au prezentat urmatoarele aspect: 

1. Raportul final (jurnal zilnic de activitate) realizat în limba germane va fi însoțit de 

următoarele documente: chestionare, fișe de lucru, teste, modele -  planuri de îngrijire, 

notițe tehnice ale aparaturii, poze e.t.c. 

2. Comunicare: Responsabili lot : SMĂU MIHAI, HUMINICĂ IOANA . 

Acestia raporteaza zilnic prin e-mail  aspectele: 

a) Desfașurare program 

b) Subzistență 

c) Activități culturale 

d) Comportament elevi 

e) Probleme deosebite  

 

3. Raportul care se va trimite la U.E. (a se avea în atenție cerintele) 

4. Documentele justificative vor fi prezentate la întoarcere (bilete de avion, bilete de 

autobuz, abonamente transport local, bilete muzee e.t.c.) 

5. Elevii vor avea poze-pașaport pentru obținerea legitimației de călătorie 

6. Carnetele de elev  vizate și cu poze 

7. Certificatele obținute se vor depune în copie la secretariatul școlii 
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8. Fiecare participant la mobilitate își va pregăti un material pentru diseminarea proiectului, 

30-40 diapozitive (cu poze) astfel încât timp de o ora sa fie prezentate rezultatele 

proiectului la un auditoriu diferit; exemplu : elevi de la licee, salariați de la spitale, de la 

Direcția de Protecție a Copilului cu participant reprezentanti presa, radio-tv. Se va 

înregistra video și se va post ape site-ul special Erasmus +. 

9. La întoarcere, toate documentele vor fi predate școlii, iar comisia desemnată va valida 

rezultatele care vor fi convertite în note la practică (învățământ clinic) și la limba 

germană. Se va realiza un supliment descriptiv la certificatul de absolvire a școlii 

postliceale. 

  

 Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal.  

 

 

Întocmit,  

Mirela Muștiuc 

 

 

 

 

 

 


