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VIZUALIZARE CONTINUT INTEGRAL:     https://www.youtube.com/watch?v=xTi52qzdnVc 

Agenda CONFERINTEI din 06/06/2021, 

privind diseminarea rezultatelor proiectului  Erasmus +, 

Formare Profesională (VET) nr. 2019-1-RO01-KA102-062107 cu titlul 

 

 

în urma derulării primei mobilități (14/06/2021-02/072021) 

 

13:00-13:50 - primirea participanților (membrii lotului, 

reprezentanți SJU, reprezentanți licee, membri ai 

comunității, reprezentanți presă) 

 

14:00-14:30 Deschiderea conferinței : 

- imn UE 

- Prezentarea delegațiilor 

(Vicol Romel  -Manager Proiect  

Muștiuc Mirela - membru EP, responsabil 

raportare) 

- Identitatea Programului Erasmus+ 

(Gospodin Sorina -membru EP) 

14:30-14:45 Diseminare Proiect 2019-1-RO01-KA102-062107: 

1.Prezentarea rezultatelor proiectului 
2.Retrospectiva mobilitate 1 
3.Feedback-ul participanților 
4.Folow up 

 (Muștiuc Mirela -membru EP) 

14:45-15:00 Alocuțiuni din partea invitaților 

15:00-15:30 Pauza 

15:30-16:00 Feedback individual al participantului la mobilitate 

http://www.erasmus-plus.ro/
http://www.europemobility.eu/
mailto:r_vicol@yahoo.com
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DxTi52qzdnVc%26fbclid%3DIwAR0-MCykJbvOKcWEm7nrTtrsm_ya4f1oPC7M8s0nore4yGL5nsBU1yHCxJM&h=AT3TUayiYm2nGJJTBvGNZJeKYu-bqr-KKoD-EcE2p9dU9OWoZd6lWdKYUjxjPKKrYpKrH0WGbFWFPz67Dg_MndbBUWZtZ0bz61ueZXVxNcT6OykRQQ4FBg4C1s8vN2S9IO4h
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COMUNICAT DE PRESA 

ÎN URMA DERULĂRII PRIMEI MOBILITĂȚI A 

PROIECTULUI  Erasmus+ nr. 2019-1-RO01-KA102-062107 

”Profesia de asistent medical – garanția promovării și menținerii sănătății ființei umane ” 

 (14/06/2021-02/07/2021) 

 

 
Asociația Centrul de Studii „Luceafărul”-Școala Sanitară  „Radu Miron”  Vaslui 

coordonează proiectul finanțat de Uniunea Europeană cu suma de 145 152,00 euro, prin 

programul pentru educație ERASMUS+,  Formare Profesională (VET). 

Proiectul Erasmus+ ”Profesia de asistent medical – garanția promovării și menținerii 

sănătății ființei umane” are ca scop efectuarea de către 56 elevi de la  specializarea asistent 

medical generalist, nivel V (postliceal), a unui stagiu de practică, în lunile iunie 2021 și iulie 

2021, la WBS TRAINING AG, Dresda, Germania. 

Obiectiv general: Îmbunătățirea competențelor profesionale ale viitorilor asistenți 

medicali generaliști, în vederea creșterii calității actului medical din unitățile medico-sanitare și 

îmbunătățirii stării de sănătate a populației. 

În perioada 14.06-02.07.2021,  28 de cursanți ai Școlii Postliceale ”Radu Miron” se 

află în orașul Dresda din Germania într-un stagiu de practică în care își dezvoltă  competențe 

profesionale și de utilizare a echipamentelor de ultimă generație din domeniu medical. 

Tematica mobilității acestora este ”Metode și tehnici moderne de îngrijire a bolnavilor”. 

Pe data de 05 iulie 2021, al doilea flux de alți 28 de cursanți ai Școlii Postliceale 

”Radu Miron” au ajuns la  Centrul de formare profesională WBS Training AG Dresda,  unde 

vor efectua instruire practică pentru perioada 05.07-23.07.2021, pe tema: ”Acordarea 

primului ajutor și combaterea infecțiilor nozocomiale”. Participanții beneficiază de sprijin 

financiar individual considerabil pentru  acomodare: cazare, masă, transport dar și de 

activități culturale. 

Participanții la mobilitate vor obține certificatele: 

 Europass Mobility 

  Zertifikat- WBS TRAINING AG. 

Pregătirea profesională a cursanților la standarde de calitate recunoscute la nivelul 

Uniunii Europene este un punct de atractivitate pentru absolvenții de liceu, cu și fără 

diploma de bacalaureat, care aleg să se înscrie la specializările acreditate  de la Școala 

Sanitară ”Radu MIRON”: 

-ASISTENT MEDICAL GENERALIST : locuri pentru școlarizare gratuită (curs de limba 

germană, loc de muncă asigurat în Germania)  și locuri cu taxă; 

-ASISTENT MEDICAL BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE: locuri cu taxa. 

http://www.erasmus-plus.ro/
http://www.europemobility.eu/
mailto:r_vicol@yahoo.com
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Înscrierile pentru anul școlar 2021-2022 au început. Informații  suplimentare se pot obține 

la sediul din str. Mihail Kogălniceanu (în fața LMK) Vaslui sau tel. 0735 551 841, e-mail 

: sc.radumiron2019@yahoo.com, site:  https://www.lrmvs.ro, Facebook: Școala 

Postliceală Sanitară ”Radu Miron” Vaslui.  

 

 

 

Prof.  Muștiuc Mirela 

 

http://www.erasmus-plus.ro/
http://www.europemobility.eu/
mailto:r_vicol@yahoo.com
mailto:sc.radumiron2019@yahoo.com
https://www.lrmvs.ro/
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