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Scopul proiectului:  

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

a unui stagiu practică în lunile iunie 2020 /2021, la WBS TRAINING AG, Dresda, Germania. 

 DE CE ȘCOALA  POSTLICEALĂ LICEUL  „RADU MIRON”  ESTE O ȘCOALĂ PENTRU 

TINE? 

Pentru că  ȘCOALA POSTLICEALĂ  are ca ținte strategice: 

 Implementarea Programului European Erasmus+ cu beneficii pentru cursanti 

 realizarea unui stagiu în UE 

 angajarea absolvenţilor în specializarea în care s-au pregătit în proporţie de 90% în ţară sau 

străinătate; 

 pregătirea intensivă la o limbă străină (germană) astfel încât 82% din elevii ultimului an să fie 

capabili să obţină un certificat de atestare internaţională, certificat necesar la angajarea în 

străinătate (nivel B2); 

 Pentru că se acordă  burse de şcolarizare pentru elevii care doresc să lucreze 2 ani în 

Germania după terminarea studiilor  

 

 

 RELATII 

Telefon: 0735551841; 0745406797;  

Sediul administrativ din strada Anton Pann, nr. 20, Vaslui; 

email: r_vicol@yahoo.com; 

Site: https://www.lrmvs.ro/siteuri/trei/index.html 

http://www.erasmus-plus.ro/
http://www.europemobility.eu/
mailto:r_vicol@yahoo.com
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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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Procedura de selecție a candidaților la mobilitate  

pentru etapa a 2-a din  anul 2021 : 
       La concurs pot participa elevii de la Liceul ”RaduMiron” 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 

 Competente ligvistice de limba engleza A2 

 Să nu fi participat la vreun Proiect Erasmus + ”Formare profesională”(VET) din 
scoală. 

 

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

rezerva /an de studiu, în total zece elevi rezervă, pentru un stagiu de practică-formare 

profesională (VET) de 3 săptămâni la Centrul de Formare  WBS Training AG din 

orasulDresda – Germania, în perioada iunie 2021. 

Selecția participantilor se va desfășura în conformitate cu procedura întocmită de echipa 

de  proiect. Selecția elevilor se va efectua după verificarea întrunirii tuturor criteriilor de 

eligibiliate a candidaților. Candidații neeligibili nu vor putea participa la probele de selecție.  

1. Depunerea dosarelor de candidature:  27.10.-06.11.2020 

– A+B=20 puncte și Evaluarea dosarului de candidatură: 09.11-15.11. 2020 

A. Relevanța abilităților/calităților/experienței personale/profesionale înscrise în 

Curriculum Vitae (format european) pentru activităţile prevăzute în proiect. CV-ul trebuie 

semnat de către candidat: (10 puncte);  

B. Motivația participării la activitătile proiectului (rezultată din scrisoarea de 

motivație 
– originalitate, acuratețe, calitatea argumentării ideilor): (8 puncte); 

Recomandarea unui profesor  – cu menționarea calităților elevului de adaptabilitate, 

socializare, lucru în echipă, creativitate, toleranță,seriozitate, credibilitate, rezistență la stress 

şi situația la învătătură: (2 puncte).  

2. Interviul de autoprezentare a candidatului -10 puncte (17-18 noiembrie 

2020) 

 3. Proba la limba engleză – 10 puncte ( MEDIA notelor de la scris și 

interviu) 
A. A.Test limba engleza  (scris)– 24-25 noiembrie 2020 

B. Interviu în limba engleză -2-3 decembrie 2020 

Raspunde Gospodin Sorina 

http://www.erasmus-plus.ro/
http://www.europemobility.eu/
mailto:r_vicol@yahoo.com
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4. Probă practică – 30 puncte (SUMA mediilor de la la cele trei discipline 

(A+B+C) 
Fiecare candidat va fi evaluat și i se va acorda un punctaj de la 1 la 10  pentru fiecare 

disciplina/proba practică. 

(nota fiecărei probe/disciplină1-10) 

 

Punctajul proba practica = suma mediilor la cele trei discipline (A+B+C) 

Discipline pentru proba practică: 
A. Științe/discipline fundamentale: anatomia și fiziologia umană, psihologie, 

tehnologia informației, comunicare, sociologie,  Igiena, Nutriție 

B. Științe/discipline de specialitate: Farmacologie, Biochimie, Medicina Interna, 

Chirurgie generala, Semiologie, 

C. Nursing general: îngrijiri de sănătate, reguli de asepsiesiantisepsie, educație 

sanitară, acordare prim-ajutor în caz de urgență, reanimare, transfuzie sanguine, 

recoltare probe biologice, diferite scheme de tratamente, masurarea parametrilor 

vitali. 

 

5. Proba de limba germana – 30 puncte (SUMA notelor de la scris + 

interviu+note catalog) Raspunde – prof. Nichita Valentina 
A.Test germana (scris)= 14-15 dec.2020 

B. Interviu în limba germană cu durata între 5 și 15 minute= 16-17dec. 2020 

C. Note catalog (media tuturor notelor la limba germana, curs opțional) 

Punctaj pentru proba de limba germana= suma notelor la probele A;B;C. 

 

Punctaj final = Proba 1+Proba 2+Proba 3+Proba 4+Proba 5 

Punctaj maxim - 100 puncte.  

Afișarea rezultatelor : 18 decembrie 2020 

Contestații: 21 decembrie 2020 

Afișarea rezultatelor finale: 22 decembrie 2020 

 

Responsabil de proiect- 

Prof. Romel Vicol 

Proba disciplina 17-18 nov 

Test scris 

24-25 nov 

Sustinere proba 

practica 

MEDIA 

Nota1 Nota 2 MEDIE note 

1, 2 

A Stiinte/discipline fundamentale    

B Stiinte/discipline de specialitate    

C Nursing    

PUNCTAJ 

TOTAL 

 

SUMA MEDIILOR 

 

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

 

1. Anatomiasifiziologiaomului, Dr. Roxana Maria Albu 

2. Anatomiasifiziologiaumanadesciptivasiaplicata, Prof.MihaelaAlexandru, 

Prof.Dr.CrinMarcean, Vladimir-Manta Mihailescu 

3. Oftalmologiepentruasistentimedicali, Monica Moldoveanu, Adrian Moldoveanu 

4. Semiologiemedicalapentruasistentimedicali,Monica Moldoveanu, MihaelaVasile 

5. Chirurgiepentruasistentimedicali,SilvianDaschievici, MihaiMihailescu 

6. Virusologiepentruasistentimedicali, Monica Moldoveanu 

7. Puericulturapentruasistentimedicali, MihaelaVasile 

8. Curs de Igiena si controlul infectiilor 

9. Curs de Biochimie si Farmacologie 

10. Curs de Medicina interna 

11. Urgente medico-chirurgicalepentruasistentimedicali, LucretiaTitirca 

12. Ghid de nursing, LucretiaTitirca 

13. Tehnici de evaluaresiingrijiri, LucretiaTitirca 

14. Ingrijiri special acordatepacientilor , LucretiaTitirca 

15. Explorarifunctionale, LucretiaTitirca 

16. Medicinainternapentruasistentimedicali, CorneliuBolundel 

17. Ghid de farmacologiepentruasistent medical, CrinMarcean 

18. Dictionar de termini pentruasistentimedicali,LucretiaTitirca 

19. 1150 de teste, Elena Dorobantu 

20. Atlas de anatomie 

21. Optimal A1 / Optimal A2, Martin Muler, ș.a. 

22. GRAMATIK INTENSIVTRAINER, Christiane Lemckeș.a. 

23. PINGPONG NEU 1, Gabriele Kopp ș.a. 

24. WIR 1 

25. LEHR-UND UBUNG-SBUCU DER DEUTSCHEN GRAMMATIK, Dreyer und 

Schmitt 

 

 

Responsabil de proiect- 

Prof. Romel Vicol 

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


 

 

 

    

Proiectul Erasmus+ nr. 2019-1-RO01-KA102-062107                              02.09.2019- 01.09.2021 
”Profesia de asistent medical – garanția promovării și menținerii sănătății ființei umane ” 
 

Proiectul de mobilităţi Erasmus+ numărul 2019-1-RO01-KA102-062107: "Profesia de asistent medical – garanția promovării și menținerii sănătății ființei  
umane" este finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. 
 
Această publicație (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului și Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informațiilor pe 
 care le conține. 
 
www.erasmus-plus.ro | www.europemobility.eu 

 

 
Str. Anton Pann, nr. 20 

e-mail r_vicol@yahoo.com TEL/FAX: 0235369930; 0728154400 

  Asociația Centrul de Studii ”Luceafărul” 

8 

GRAFIC SELECȚIE CANDIDAȚI 

 pentru Proiectul ERASMUS+ nr. 2019-1-RO01-KA102-062107, ”Profesia de asistent 

medical – garanția promovării și menținerii sănătății ființei umane ”,  

ETAPA a II-a, pentru cursanții din domeniul educației și formării profesionale VET 

 

1. Depunerea dosarelor de candidature:  27.10.-06.11.2020 

 Evaluarea dosarului:           09.11-15.11. 2020 

      2.  Interviul de autoprezentare a candidatului -10 puncte (17-18 noiembrie 2020) 

3. Probă de limba engleză  

C. Test (scris) – 24-25 noiembrie 2020 

D. Interviu în limba engleză -2-3 decembrie 2020 

4. Probă practică  

 

5. Proba de limba germană  

 

A.Test germana (scris)= 14-15 dec.2020 

B. Interviu în limba germană cu durata între 5 și 15 minute= 16-17dec. 2020 

C. Note catalog (media tuturor notelor la limba germana, curs opțional) 

Punctaj pentru proba de limba germană= suma notelor la probele A;B;C. 

Punctaj final = Proba 1+Proba 2+Proba 3+Proba 4+Proba 5 

Punctaj maxim - 100 puncte.  

Afișarea rezultatelor : 18 decembrie 2020 

Contestații: 21 decembrie 2020 

Afișarea rezultatelor finale: 22 decembrie 2020 

 

Responsabil de proiect, Prof. R. Vicol 

Proba disciplina 17-18 nov 

Test scris 

24-25 nov 

Sustinere proba 

practica 

MEDIA 

Nota1 Nota 2 MEDIE 

A Stiinte/discipline fundamentale    

B Stiinte/discipline de specialitate    

C Nursing    

PUNCTAJ 

TOTAL 

SUMA MEDIILOR  

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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Domnule Director, 

(cerere de înscriere la Proiectul ERASMUS+ nr. 2019-1-RO01-KA102-062107, etapa I, 
pentru cursanții din domeniul educației și formării profesionale VET) 

 

 Subsemnatul (a) ………………………………………………………………………………………… 

                                                                                          (nume si prenume cu majuscule) 

elev(a) în anul ……………. la Liceul ”Radu Miron” Vaslui, specializarea 

………………………………………………………………………………………………………….. 

vă rog să-mi aprobați înscrierea la concursul de selecție din cadrul proiectului de mobilități 

ERASMUS+, Numărul proiectului: 2019-1-RO01-KA102-062107, cu titlul ”Profesia de 

asistent medical – garanția promovării și menținerii sănătății ființei umane ”- ETAPA a 

II-a (iunie 2021) 

          Date personale: CNP……………………………………..CI seria……. nr……………….. 

eliberat de …………………….. la data de ………………. cu domiciliul stabil în 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Domiciliul actual………………………………………………………………………………………… 

Telefon fix………………......................................telefon mobil……………………………………….. 

e-mail…............................……………………………………………….. 

            

     Am luat cunoștință de criteriile de selecție, probele de concurs, datele pentru probele de 

concurs, bibliografie. 

 

Semnatura , Data, 
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Proiectul este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene în cadrul Erasmus+, noul 

program al Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și sport pentru perioada 2014-

2020 

 

 

DECLARAŢIE PRELUCRARE DATE PERSONALE 
 

 

 

Subsemnatul/a (nume, prenume) 

……….…………………………………………………, domiciliat(ă) în localitatea 

…………….………............................……..…, judeţul….…………………, strada 

……………………………., posesor al CI seria…..……, 

numărul………………………,eliberată de …………………………………………..., la data 

de ………………….., CNP ………………….......…......…..., îmi exprim acordul cu privire 

la utilizarea şi prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către Ministerul Educaţiei, 

conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea 

datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările  şi completările  

ulterioare, în cadrul Erasmus+ nr. 2019-1-RO01-KA102-062107                               

 De  asemenea, îmi exprim acordul cu privire la posibilitatea utilizării tuturor  fotografiilor  în 

care figurez eu, fotografii care au fost realizate în cadrul proiectului ”Profesia de asistent 
medical – garanția promovării și menținerii sănătății ființei umane ”, în activităţi de 

diseminare,  produse finale, articole de presă, site-ul proiectului, albume de proiect, și alte 

activităţi aferente parteneriatului. 
 

Data: ______________________    Semnătura: 

____________________ 

 

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Agenţia Natională pentru Programe 

Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP) – Unitatea de 

Implementare a Proiectelor Erasmus+),  în scopul implementării activităţilor specifice 

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