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Procedura de selecție a candidaților la mobilitate : 
      

  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 2020. 

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 dosarului de candidatură – A+B=20 puncte (8-19 octombrie 2019) și 

Evaluarea dosarului de candidatură: 22-26 octombrie 2019 

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 (29-30 noiembrie 2019) 

 3. Proba la limba engleză – 10 puncte ( MEDIA notelor de la scris și interviu) 
A.Test limba engleza  (scris)= 14nov.2019,  Raspunde Stroescu R 

B.Interviu în limba engleza cu durata între 5 și 15 minute= 15 nov.2019,  Raspunde Stroescu R 

 

 

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 30 în urma susținerii 

probei practice. 
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(nota fiecărei probe 1-10) 

 

Punctajul final = 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. Stroescu R 
        

            A.Test germana (scris)= 10 dec.2019,   

            B. Interviu în limba germană cu durata între 5 și 15 minute= 12 dec.2019           

            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 : 15 decembrie 2019 

Contestații: 18 decembrie 2019 

Afișarea rezultatelor finale: 20 decembrie 2019 
 

Responsabil de proiect- 

Prof. Romel Vicol 

Proba disciplina 19 nov 

Test scris 

21 nov 

Sustinere proba 

practica 

MEDIA 

Nota1 Nota 2 MEDIE 

A Stiinte/discipline fundamentale    

B Stiinte/discipline de specialitate    

C Nursing    

PUNCTAJ 

TOTAL 

 

SUMA MEDIILOR 
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BILIOGRAFIE: 

 

1. Anatomia si fiziologia omului, Dr. Roxana Maria Albu 

2. Anatomia si fiziologia umana descriptivă si aplicata, Prof. Mihaela Alexandru, Prof. Dr. 

Crin Marcean, Vladimir-Manta Mihăilescu 

3. Oftalmologie pentru asistenți medicali, Monica Moldoveanu, Adrian Moldoveanu 

4. Semiologie medicala pentru asistenți medicali, Monica Moldoveanu, Mihaela Vasile 

5. Chirurgie pentru asistenți medicali, Silvian Daschievici, Mihai Mihăilescu 

6. Virusologie pentru asistenți medicali, Monica Moldoveanu 

7. Puericultura pentru asistenți medicali, Mihaela Vasile 

8. Curs de Igiena si controlul infectiilor 

9. Curs de Biochimie si Farmacologie 

10. Curs de Medicina interna 

11. Urgente medico-chirurgicale pentru asistenți medicali, Lucreția Titirca 

12. Ghid de nursing, Lucreția Titirca 

13. Tehnici de evaluare si îngrijiri, Lucreția Titirca 

14. Ingrijiri special acordatepacientilor , LucretiaTitirca 

15. Explorarifunctionale, LucretiaTitirca 

16. Medicina interna pentru asistenți medicali, Corneliu Bolundel 

17. Ghid de farmacologie pentru asistent medical, Crin Marcean 

18. Dicționar de termini pentru asistenți medicali, Lucreția Titirca 

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 
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