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PROIECTUL EUROPEAN ERASMUS + :”NICIUN ASISTENT MEDICAL FĂRĂ LOC DE MUNCĂ”  

1.Date despre proiect 

 

Nr. 

crt. 

Nume instituție vizitata Numărul  proiectului 

şi domeniul vizat 

(şcolar, VET, educația 

adulților, tineret, 

crossectorial)  

Titlul proiectului  Perioada de 

implementare 

Tipul proiectului 

Comenius/LdV/Grundtvi

g/Tineret/Erasmus+ 

KA1/ Erasmus+ KA2 

Anul de 

derulare 

1 Asociația Centrul de Studii 

”Luceafărul” Vaslui 

(Liceul ”Radu Miron”-

Școala Postliceală 

Sanitară) 

2015-1-RO01-

KA102-014202 
Domeniul VET 

Niciun asistent medical 

fără loc de muncă 
01.06.2015-

31.05.2017 
 

Erasmus+  VET   KA1 Anul II de 

rulare 

***Etapele de mobilitate în cadrul  proiectului sunt:  13/06/2016-01/07/2016 primul flux -35 de elevi și  03/04/ 2017-21/04/2017 2017 al doilea flux-45 de 

elevi. 

I. Program (iunie - iulie 2016) stabilit cu partenerul german ”Applying Professional Nursing Care”; 

II. Program (aprilie 2017) stabilit cu partenerul german ”Assisting în medical diagnostics and tratment”. 

2.Activităţi de diseminare la nivel local/județean/naţional/European 

a)Vă rugăm să menționați adresa site-ului proiectului sau a site-ului școlii unde se regăsesc informaţii despre proiect. 

 Site-ului scolii unde se regăsesc informaţii despre proiect: www.lrmvs.ro  

 http://dumestivaslui.ro/scoala-postliceala-sanitara-radu-miron-vaslui/ 

 https://www.facebook.com/Scoala-Postliceala-Sanitara-Radu-Miron-Vaslui-384260058448819/ 

 

b) Precizați activitățile de diseminare organizate în cadrul proiectului sau a activităţilor la care ați diseminat proiectul. 

 

Nr. 

crt. 

Tipul activităţii (eventual 

titlu/tema) 

Data Loc de desfășurare Nr. de 

participanți 

Instituții/organizații de proveniență 

ale participanților 

1.  Actualizarea  panoului 

informativ referitor la 

proiect 

permanent Avizierul  Scolii    

2.  Realizarea şi completarea 

site-ului web al proiectului 

permanent www.lrmvs.ro   10 Licee 

3.  Popularizarea activităţilor 

din proiect pe  pagina de 

permanent https://www.facebook.com/Scoala-

Postliceala-Sanitara-Radu-Miron-

  

http://www.lrmvs.ro/
http://dumestivaslui.ro/scoala-postliceala-sanitara-radu-miron-vaslui/
https://www.facebook.com/Scoala-Postliceala-Sanitara-Radu-Miron-Vaslui-384260058448819/
http://www.lrmvs.mro/
https://www.facebook.com/Scoala-Postliceala-Sanitara-Radu-Miron-Vaslui-384260058448819/
https://www.facebook.com/Scoala-Postliceala-Sanitara-Radu-Miron-Vaslui-384260058448819/
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Facebook a scolii  Vaslui-384260058448819/ 

4.  Completarea link –ului–

media cu înregistrări ale 

activităţilor de multiplicare 

a rezultatelor învățării prin 

proiect 

permanent http://dumestivaslui.ro/scoala-

postliceala-sanitara-radu-miron-

vaslui/ 

 

 TvDumesti 

5.  Prezentarea proiectului la 

ședințele CA/CP al scolii 

Septembrie  2016 

- iulie2017 

Liceul ”Radu Miron”-Școala 

Postliceală Sanitară 

25 Licee 

ISJ Vaslui 

6.  Prezentarea ofertei 

educaționale a scolii 

Martie-iulie2017 Liceele din jud. Vaslui 100/prezentare Liceele din jud. Vaslui 

7.  Interviuri –împărtășirea 

experienței din mobilitate 

26 aprilie  2017 Liceul ”Radu Miron”-Școala 

Postliceală Sanitară 

50 Licee 

Vremea Noua Vaslui 

Obiectiv Vaslui 

TvDumesti 

8.  Prezentarea rezultatelor 

proiectului  

02 mai 2017 Radio  Radio Romania Actualități 

9.  Conferință de presa 03 mai 2017 Liceul ”Radu Miron”-Școala 

Postliceală Sanitară 

60  

10.  Diseminarea  experienței şi 

a exemplelor de buna 

practica a participanților la 

mobilitatea din 13.06-

01.07.2016 la WBS Dresda 

29 mai-31 mai 

2017 

Liceul ”Radu Miron”-Școala 

Postliceală Sanitară – lecții 

demonstrative  

220 Liceul ”Radu Miron”-Școala 

Postliceală Sanitară 

Școala Postliceală ”Anastasie Fătu” 

Feg Filiala Vaslui 

Spitalul De Urgență Vaslui  

D.G.A.S.P.C Vaslui 

11.  Activitate de popularizare 

a rezultatelor 

26 iulie2017 Presa scrisa locala Articole în ziare 

locale 

30 Vremea Noua Vaslui 

Obiectiv Vaslui 

 

 

3. În vederea recomandării proiectului ca exemplu de bună practică, completați cu informaţii specifice din proiect: 

a) Impactul proiectului 

Impactul asupra participanților la mobilitate 

• Îmbunătățirea pregătirii profesionale pentru cei 45 de aspiranți la calificarea de asistenți medicali, care urmează cursurile școlii noastre 

• Mărirea șanselor în găsirea unui loc de muncă în specialitate pe piața muncii naționale sau europene 

https://www.facebook.com/Scoala-Postliceala-Sanitara-Radu-Miron-Vaslui-384260058448819/
http://dumestivaslui.ro/scoala-postliceala-sanitara-radu-miron-vaslui/
http://dumestivaslui.ro/scoala-postliceala-sanitara-radu-miron-vaslui/
http://dumestivaslui.ro/scoala-postliceala-sanitara-radu-miron-vaslui/
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 Desăvârșirea cunoștințelor de limba germană a termenilor medicali 

• Creșterea nivelului de încredere în sine a participanților 

 Consolidarea abilităților de muncă în echipă și de comunicare profesională 

 

Impactul asupra echipei de gestiune a proiectului 

- impactul s-a concretizat în continuarea activităţii didactice la unitatea școlară beneficiară în anul şcolar 2016-2017 a unor membri din echipa de 

proiect 

- interesul manifestat pentru implicarea în derularea anului II de derulare a proiectului în care să valorizeze experiența personală deja acumulată prin 

conturarea primei mobilități. 

 

Organizația participantă   

• Creșterea prestigiului și atractivității ofertei educaționale a Liceului ”Radu Miron”. 

• Creșterea nivelului de pregătire a cursanților și îmbunătățirea calității cursurilor oferite de școala noastră.  

 Impactul participării la proiect asupra partenerului german WBS Training Dresda, Germania s-a concretizat în solicitarea continuării colaborării cu 

beneficiarul pentru cea de-a doua mobilitate a proiectului şi alte proiecte finanțate prin Programul Erasmus+. 

 

Proiectul a avut  impact și asupra: 

• reprezentanți ai organizațiilor relevante pentru învățământul medical local (Spitalul Județean de Urgență Vaslui, Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Vaslui,  Stația de Ambulanță Vaslui, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgență-SMURD Vaslui,  Cabinete 

Medicale și Policlinici particulare, Laboratoare de Analize Medicale, firme a căror obiect de activitate este plasarea forței de muncă); 

• reprezentanți ai autorităților locale cu rol în ocuparea forței de muncă (Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de muncă, CLDPSFP, Primăria 

Vaslui); 

• publicul larg local (părinți, formatori de opinie, etc.) 

 angajatori europeni în calificarea asistenților medicali școlarizați în România. 

 

b)Caracterul inovativ al proiectului 

Îmbunătăţirea abilităților profesionale ale participanților la mobilitate, ale elevilor școlii noastre şi ale altor scoli de aceeași specialitate. 

 

c)Transferabilitatea şi valorizarea cunoștințelor/competentelor/produselor finale/rezultatelor intelectuale 

 



 
 

Str. Anton Pann, nr. 20 
   TEL/FAX: 0235369930; 0728154400 
   SCOALA POSTLICEALA SANITARA 
 

 
 
Numărul proiectului: 2015-1-RO01-KA102-014202                                                                                                                                            Perioada : 01.06.2015-31.05.2017 

PROIECTUL EUROPEAN ERASMUS + :”NICIUN ASISTENT MEDICAL FĂRĂ LOC DE MUNCĂ” S-au organizat activități de 

diseminarea  experienței şi a exemplelor de 

buna practica a celor 45 de  participanți la mobilitatea din 03.04-21.04.2017 la WBS Dresda (26.04.2017),  conferință de presă (03.05.2017)  la care au 

participat elevi ai școlii noastre şi  participanții la mobilitate care au împărtășit din experiența lor, fiecare impresionând prin ”achizițiile” profesionale.  

Valorizarea experienței din mobilitate s-a realizat și în Programul Școala Altfel  -29-31 mai 2017. Echipe de cate 2 participanți la mobilitate au 

susținut lecții demonstrative la toate clasele din școală pe tema ”Asistare medicala în diagnostic şi tratament” pentru cate un organ al corpului uman: 

-au utilizat mijloacele multimedia în prezentarea unor aspecte din activitățile practice desfășurate în mobilitate 

-au simulat cazuri de situații de urgență privind acordarea primului ajutor 

-au simulat tehnici/manevre de îngrijire medicală 

-și-au demonstrat competențe de utilizare a aparaturii şi instrumentarului medical de ultimă generație. Toate aceste secvențe demonstrative s-au 

desfășurat după un grafic conform temelor din L.A. Pentru fiecare lecţie s-a utilizat un proiect tematic în format Word şi prezentare PowerPoint. 

Proiectele alcătuiesc un set de 22 de îndrumare de specialitate care sprijină conținuturi din Curriculum National (Anatomie şi zoologie, Educație pentru 

sănătate, Administrarea Medicamentelor, Cardiologie şi nursing specific, Nefrologie şi nursing, Pneumologie şi nursing specific). 

 

d)Sustenabilitatea proiectului 

Prezentările PowerPoint şi abordarea  temelor din L.A. drept îndrumare practice vor folosi elevilor școlii în pregătirea de specialitate la modulele 

enunțate mai sus, la pregătirea examenului de finalizare a studiilor sau chiar asistenților medicali pentru pregătirea concursului în vederea obținerii 

unui loc de muncă. 

e)Managementul proiectului (echipa, activităţi, metodologie de implementare, monitorizare şi evaluare) 

Tabel nominal-Componenta echipei de proiect Erasmus nr. 2015-1-RO01-KA102-014202  titlul: “Niciun asistent medical fără loc de muncă”,  

 

Nr. 

crt. 

Nume şi prenume Funcţia Instituția Responsabilități 

1. VICOL ROMEL  

 

Manager Asociația Centrul de Studii ”Luceafărul” Vaslui responsabil de proiect 

2. BALAN 

CRISTINEL  

 

Contabil Asociația Centrul de Studii ”Luceafărul” Vaslui 

Liceul ”Radu Miron”-Școala Postliceala Sanitara 

responsabil financiar-contabil 

3. MIHNEVICI 

LANDIANA 

 

Manager 

proiecte 

ISJ Vaslui  responsabil cu monitorizarea și 

evaluarea proiectului 

4. SCUTARU 

CEZARINA  
Profesor Asociația Centrul de Studii ”Luceafărul” Vaslui Liceul ”Radu 

Miron”-Școala Postliceala Sanitara 

responsabil  cu formarea 

profesionala 
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5. MUȘTIUC 

MIRELA   
Secretar  Liceul ”Radu Miron”-Școala Postliceala Sanitara responsabil cu diseminarea și  

raportarea 

6 STROESCU 

RODICA 
Profesor Asociația Centrul de Studii ”Luceafărul” Vaslui Liceul ”Radu 

Miron”-Școala Postliceala Sanitara 

responsabil  cu pregătirea 

lingvistica 

 

ACTIVITĂŢI 

Etapele de mobilitate în cadrul  proiectului au fost:  

 iunie-iulie 2016-primul flux -35 de elevi  

  aprilie 2017- al doilea flux-45 de elevi. 

I. Program (iunie - iulie 2016) stabilit cu partenerul german ”Applying Professional Nursing Care”; 

II. Program (aprilie 2017) stabilit cu partenerul german ”Assisting în medical diagnostics and tratment”. 

Activităţi derulate pentru etapa a 2-a a proiectului: 

I. Popularizarea  proiectului Erasmus+ cu obiectivele specificate în proiect  

a.  Conferință de presă privind lansarea proiectului Erasmus + 

b. Crearea unui site pentru proiect 

II. Selecția membrilor echipei de proiect 

III. Constituirea echipei de selecție a elevilor pentru mobilitate 

IV. Studiul în mod opțional al limbii germane, aprox. 240 ore / grupa 

V. Realizarea procedurii de selecție a participanților la mobilitate, Criterii de selecție, Grafic, Tematica, Bibliografie 

VI. Popularizarea  proiectului Erasmus+ cu obiectivele specificate în proiect și criteriile de selecție 

VII. Afișarea  criteriilor, graficului, tematicii pentru specialitate, bibliografia  

VIII. Depunere dosare de candidatură pentru mobilitate 

IX. Achiziționarea de  cărți specificate în bibliografia pentru specialitate și limba germană  

X. Pregătire lingvistică, pedagogică, culturală și de specialitate 

XI. Desfășurarea probelor de examen conform procedurii şi graficului de selecție 

XII. Constituirea lotului de participanți la mobilitatea 03.04-21.04.2017 

XIII. Încheierea contractului cu WBS Training privind asigurarea stagiului şi  a subzistentei participanților, întocmirea în acord /semnarea 

documentației specifice mobilității: L.A, Angajament de calitate, Certificate profesionale 

XIV. Încheierea contractului cu firma de transport  

 

 

XV. Instruiri ale  lotului de participanți și semnarea documentelor mobilității: contract financiar, L.A., angajament de calitate, asigurări de 

sănătate, raport individual  
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formării 

profesionale în stagiul de la WBS  Training Dresda, Germania în perioada 03/04/2017-21/04/2017- lot de 45 de participanți care a vizat : 

Măsurarea semnelor vitale (temperatură, tensiune, puls, capacitate pulmonară) utilizând instrumentar specific 

Recoltarea produselor bio-patologice pentru examen de laborator (sânge, urină, materii fecale, sputa, vărsături, secreții purulente din leziuni, exudat 

faringian, secreții oculare și otice) 

Acordarea primului ajutor în situaţii de urgență 

Prezentarea, funcționarea , utilizarea echipamentelor din dotarea ambulanțelor 

Asistarea medicala în diagnosticare 

Tratamente acordate răniților 

XVII. Monitorizarea stagiului din mobilitate 

XVIII. Diseminarea  experienței şi a exemplelor de bună practică a participanților la mobilitate  

XIX. Evaluarea şi Validarea rezultatelor din mobilitate. 

 

Monitorizare şi evaluare: 

S-a realizat monitorizarea activităţilor realizate în al 2-lea an de proiect și s-au făcut informări în cadrul ședințelor CP şi CA urmărindu-se: 

 Implicarea în cadrul echipei de proiect 

 Implicarea directa a elevilor prin participarea la activităţi 

 Dezvoltarea competentelor profesionale ale participanților la mobilitate 

 Îmbunătăţirea cunoștințelor de limba germană  

 Dezvoltarea instituțională prin implementarea proiectului Erasmus+. 

Evaluarea îndeplinirii obiectivelor proiectului și a rezultatelor obținute s-a efectuat astfel: 

 Obținerea Certificatelor  :  Europass Mobility - validate CNE cu numere de referință pentru fiecare participant, Zertifikat- WBS 

TRAINING AG 

 Evaluarea cunoștințelor de limbă germană după modelul Certificatelor de competente lingvistice Goethe a participanților în  mobilitate 

atât de Liceu cât şi de către Partenerul german 

  Evaluarea activităților de mobilitate în baza Rapoartelor de activitate, întocmite de partenerul german, inclusiv munca în echipă și soft 

skills 

  Feed-backul obținut de la participanți, privind cunoștințele/abilitățile/deprinderile dobândite, în urma rapoartelor individuale ale 

participanților. 

 

f)Comunicarea în cadrul proiectului şi în afara lui: 

 la nivel de parteneriat: 

o Comunicare folosind ICT(pe e-mail), prin telefon, fax. 
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o Comunicare şi informare prin documente scrise 

o Comunicare informala(discuţii, dezbateri, etc.) 

 

 la nivel de școală: 

 comunicarea orizontală: 

între membrii echipei de proiect :Reuniuni de lucru şi informare, Comunicare informală(discuţii, dezbateri, etc.) 

 comunicare verticală: 

 Reuniuni de lucru şi informare 

Activităţi cu elevii  

Vizite de lucru şi monitorizare 

Comunicare scrisa(raportare semestriale, documente contractuale, etc. 

Comunicare electronica ( e-mail), prin telefon, fax etc. 

 

g)Vizibilitatea proiectului în școală şi comunitate 

Vizibilitatea proiectului în școală: 

- Avizier Erasmus+ unde sunt afișate: sumarul proiectului, scopul şi obiectivele proiectului parteneri, planul de activităţi, imagini din timpul 

activităţilor, bugetul proiectului, adresele online ale proiectului 

- Informări  prezentate în ședințele CP și Consiliului de administrație. 

- Diseminări ale proiectului în cadrul ședințelor cu profesorii, elevii și membri ai comunității  

 

Vizibilitatea proiectului în comunitate 

- Diseminări realizate prin distribuirea de pliante, prezentări  PowerPoint 

- Publicarea de articole în presa locala 

- Interviuri radio  

- Afișarea activităţilor de proiect pe website-ul proiectului şi pagina de Facebook a școlii; 

 

4. Fluxuri de mobilități la cursuri de formare(pentru KA1-proiecte de mobilități de formare pentru profesori/elevi-VET) 

-perioada: 

 13/06/2016-01/07/2016 primul flux -35 de elevi  

 03/04/ 2017-21/04/2017 2017 al doilea flux-45 de elevi. 
 

-tara, localitatea: Germania, Dresda 
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formare/partenerul/partenerii(pentru VET):  WBS Training A.G. Dresda 

-nr. de participanți profesori/elevi(VET):  

 primul flux -35 de elevi 

 al doilea flux-45 de elevi. 
-nr. de însoțitori elevi(VET): Elevii fiind toți majori nu a fost nevoie de însoțitori. 

-nr. de monitori/flux de profesori/elevi: Fiecare flux a fost monitorizat de câte 2 angajați ai organizației gazdă, iar din partea școlii noastre au fost numiți doi 

stagiari cu calități de lider, dintre participanții la mobilitate. Aceștia au comunicat zilnic prin e-mail şi prin telefon, expunând detalii despre desfăşurarea instruirii 

practice, comportamentul participanților şi problemele acestora. 

5. Rezultatele proiectului:  
Printre rezultatele notabile ale proiectului desfășurat putem preciza: 

 

1.Cel mai important rezultat al proiectului a fost dobândirea competentelor şi abilităților necesare asistentului medical, compatibile cu exigentele europene, pentru 

80 de stagiari. Participarea la cursurile de formare din cele doua mobilități  a contribuit la  îmbunătățirea abilităților pentru aplicarea profesionista a competentelor 

practice de îngrijire medicala,  asistare în diagnosticarea şi instituirea mijloacelor terapeutice, utilizând instrumentar şi  aparatura moderna. 

 

2.Obtinerea certificatelor de către toți participanții la mobilități (Europass Mobility, Zertifikat-WBS TRAINING AG) asigura experiența profesionala care creste  

șansele în găsirea unui loc de munca pe piața muncii  în specialitate. 

 

3.Spiritul de echipa, capacitatea de adaptare la situaţii noi, capacitatea de analiza şi abilitățile de leadership au determinat pentru cei 80 participanți: 

-creșterea nivelului de încredere în sine şi respect reciproc a participanților; 

-dobândirea şi/sau îmbunătățirea abilităților de munca în echipa şi de comunicare profesionala. 

 

4.Din punct de vedere al beneficiilor lingvistice şi interculturale, menționăm ca interactivitatea cursurilor şi programele culturale propuse au dat șansa participanților 

de a-şi îmbunătăți abilitățile de comunicare scrise şi orale în limba germana (0/A1-B1) şi de a-şi dezvolta orizontul cultural. 

 

5.Utilizand diverse aplicații computerizate pentru prezentări, studii de caz, proiectare secvențe demonstrative, participanții şi-au consolidat şi dezvoltat competente 

de utilizarea a T.I.C. 

 

6.S-au elaborat produse precum ghidul de bune practici ”Acordarea profesionala a îngrijirii medicale” şi  22 de îndrumare sub titlul ”Asistenta medicala în 

diagnostic şi tratament” care abordează elemente de anatomie a corpului uman,  simptome, tratamente şi recomandări.  

 

 7. Elevii au beneficiat de practici inedite de educație, devenind ei înșiși o importanta resursa umana în promovarea ulterioara a acestora. Cu ajutorul maiștrilor 

instructori, s-a realizat un pachet de 5 proiecte didactice, 27 prezentări PowerPoint şi un playlist de înregistrări video on-line pentru temele implicate în mobilități, 

care pot fi folosite în activitatea de predare-învăţare, evaluare şi alte activităţi didactice.  
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subdomeniu la cel al liceului nostru: 

http://www.lrmvs.ro. Pe acest site s-au publicat elemente de identitate a proiectului, secvențe din implementarea acestuia, lecții demonstrative la care  profesorii, 

elevii dar şi publicul larg sa aibă acces.  

 

9. Realizarea unui avizier de prezentare a proiectului, expus în instituția noastră, care subliniază beneficiile participanților în cadrul mobilităților. Am încercat 

sa expunem lucrurile acestea în așa fel încât impactul vizual sa fie maxim şi pentru colegii profesori, şi pentru elevi (sa le stârnim interesul şi curiozitatea), dar şi 

pentru cei ce vizitează instituția noastră. 

 

Beneficiile majore la nivelul instituției s-au înregistrat în următoarele direcții: 

- s-a îmbunătățit calitatea şi volumul cooperării intre cadrele didactice ale scolii;  

- a crescut atractivitatea instituției pe plan local, atrăgând elevi care îşi doresc sa beneficieze de experiența dobândită prin programul Erasmus +, metode moderne de 

învăţare, intr-un mediu educativ care promovează valori educative europene, şi, astfel, se poate îmbunătăți calitatea elevilor care vor alege sa studieze în acest liceu 

(89 elevi/2014;189 elevi/2015; 223 elevi/2016); 

 -îmbunătățirea experienței în implementarea de proiecte. 

 

04 .08 .2017 

Coordonator de proiect, 

Prof. Vicol Romel 
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ASPECTE DIN PROIECT: 
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