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Comunicat de presă 

privind etapa a 2-a de selecție a participanților în cadrul  proiectului 

de mobilitate – Formare Profesională (VET), Erasmus+ nr. 2019-1-

RO01-KA102-062107 cu titlul ”Profesia de asistent medical – 

garanția promovării și menținerii sănătății ființei umane” 
 

DATA : 28/10/2020, ORA : 15:00 

LOCAȚIA:   

Asociaţia Centrul de Studii „Luceafărul”-Liceul „Radu Miron”  Vaslui anunţă 

lansarea proiectului de mobilităţi  
 

    Activitatea principală a proiectului: 56 elevi specializarea Asistent Medical Generalist 

selectaţi în baza  criteriilor de selecţie cunoscute de toţi elevii vor efectua activităţi practice 

timp de trei săptămâni la partenerul din Germania WBS TRAINING AG din oraşul Dresda. 

Durata implementării: 02.09.2019- 01.09.2021. Mobilitatea se va desfășura în două fluxuri  

a câte 28 elevi: 

Fluxul I:  decalat datorita COVID 19  

Fluxul II: iunie 2021.  

Etapa a II-a (an școlar 2020-2021) va cuprinde  selectia prin probe a  28 de elevi (14 elevi 

din anul I și 14 elevi din anul II) și câte 5 elevi rezervă /an de studiu pentru stagiul de 

practică-formare profesională (VET) de 3 săptămâni la CENTRUL DE FORMARE   WBS 

TRAINING AG din orașul Dresda – Germania, în perioada iunie 2021. Selecția 

participantilor se va desfășura în conformitate cu procedura întocmită de echipa de proiect. 

Finanțare: Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană prin Programul pentru educaţie 

ERASMUS+ - Formare Profesională (VET) cu suma de 145152,00 EURO. 

Scopul proiectului:  

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

umane”, are ca scop efectuarea de către 56 elevi ai Liceului „Radu Miron”, Vaslui, România, 

a unui stagiu practică în lunile iunie 2020 și mai/iunie 2021, la WBS TRAINING AG, 

Dresda, Germania 

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

 

Obiective specifice: 

 

OS1- Îmbunătățirea competențelor profesionale privind tehnicile moderne de  nursing pentru 

participanți până în iunie 2021; 

 

OS2- Perfecționarea abilităților practice și a competențelor profesionale în domeniul 

intervențiilor în caz de urgență, prin aplicarea de proceduri și standarde specifice, a 56 elevi 

din anul I și II- specializarea AMG până în iunie 2021; 

 

OS3- Îmbogățirea portofoliului elevului cu metode și tehnici medicale practice și 

diversificarea materialelor didactice(ghiduri de nursing bazate pe practica din mobilitate) 

până în iulie 2021; 

 

OS4- Dezvoltarea abilităţilor de utilizare a echipamentelor/tehnologiilor medicale moderne şi 

eficiente, la nivelul standardelor europene în vigoare, precum şi a instrumentelor la care nu 

există acces în spitalele judeţului nostru până în iulie 2021; 

OS5 - Obţinerea de către cei 56 elevi a experienţei de lucru în echipe multiculturale, 

însușindu-și disciplina și seriozitate în muncă, tipic germană până în iulie 2021. 
Grupul ţintă al proiectului:  elevii Liceului „Radu Miron” Vaslui din  anii I și II, specializarea 

asistent medical generalist, nivel V (postliceal) 

Participanţii la mobilitate pot obţine certificatele: 

 Europass Mobility 

  Zertifikat- WBS TRAINING AG 

 Colaboratori:  

WBS Training Dresda Germania 

ANCPDEFP 

Inspectoratul Școlar Județean Vaslui 

 Liceele din judeţul Vaslui ( elevii claselor a XII a şi absolvenţii claselor a XIIa cu sau fără 

examenul de bacalaureat) 

 Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui  

 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui 

 Primăria Municipiului Vaslui 
 

Pentru informaţii suplimentare: Responsabil de proiect- Prof. Romel Vicol 

http://www.erasmus-plus.ro/
http://www.europemobility.eu/
mailto:r_vicol@yahoo.com
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ANUNȚ 
Privind organizarea și desfășurarea concursului de selecție a elevilor de la   

Liceul ”Radu Miron” Vaslui pentru fluxul din 2021 (28 elevi) 

Proiectul ERASMUS+ nr. 2019-1-RO01-KA102-062107 

Etapa a II-a 

pentru cursanții din domeniul educației și formării profesionale VET 

       La concurs pot participa elevii de la Liceul ”Radu Miron” Vaslui, care îndeplinesc 

criteriile de selecție: 

 Elevi în anul I și II , specializarea Asistent Medical Generalist; 

 Media 10 la purtare și să nu fi avut sancțiuni; 

 Înscris la cursul opțional facultativ de limba germană; 

 Să nu fi participat la vreun Proiect Erasmus + ”Formare profesională”(VET) în cadrul 

acestei școli. 

        Vor fi selectați 28 de elevi (14 elevi din anul I și 14 elevi din anul II) și câte 5 elevi 

rezervă /an de studiu pentru un stagiu de practică-formare profesională (VET) de 3 săptămâni 

la CENTRUL DE FORMARE   WBS TRAINING AG din orașul Dresda – Germania, în 

perioada iunie 2021. 

          Selecția participantilor se va desfășura în conformitate cu procedura întocmită de 

echipa de proiect . 

          Dosarul de candidatură va cuprinde următoarele documente: 

 Cerere de înscriere (formular tip); 

 Copie xerox după cartea de identitate; 

 CV EUROPASS cu poză, semnat de către candidat, având copii xerox după 

documente justificative; 

 Scrisoare de intenție în care se vor menționa: 

 Motivarea participarii la proiect; 

 Contribuții personale și modalități de diseminare a proiectului; 

 Se va detalia modul în care vor fi utilizate competențele dobândite în 

mobilitate. 

 Recomandarea unui profesor din școală privind participarea la proiect. 

 

Responsabil de proiect, 

Prof. R. Vicol 

http://www.erasmus-plus.ro/
http://www.europemobility.eu/
mailto:r_vicol@yahoo.com
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DOSARUL DE CANDIDATURĂ PENTRU PROIECTUL ERASMUS+ NR. 2019-1-

RO01-KA102-062107, ETAPA a II-a , PENTRU CURSANȚII DIN DOMENIUL 

EDUCAȚIEI ȘI FORMĂRII PROFESIONALE VET 

  

 

 
CUPRINDE: 

 

 Cerere de înscriere (formular tip atasat) 

 Declaratie prelucrare date; 

 Copie xerox după cartea de identitate; 

 CV EUROPASS, cu poză, semnat de către candidat, având anexate copii 

xerox după documentele justificative (formular tip); 

 Scrisoare de intenție, în care se vor menționa : 

 motivarea  candidatului  privind  participarea  la proiect; 

 propunere privind contribuția personală la  diseminarea proiectului; 

 modul în care vor fi utilizate rezultatele participării la proiect; 

 Recomandarea unui profesor din școală privind participarea la proiect; 

 Adeverință medicală de la medicul de familie semnată și stampilată de 

acesta, care să ateste că elevul nu suferă de boli cronice și că este apt din 

punct de vedere medical pentru o astfel de deplasare in cadrul mobilitatii 

Erasmus+ 
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