
Telefon: 0235/369930; 0335/711027;          

                 0728154400;  0740057780 

 

Sediul din strada Anton Pann, nr. 20,  și  

Școala nr.7, etajul II, Vaslui  

email: r_vicol@yahoo.com; 

Site: www.lrmvs.ro 

          www.centruldeformarevaslui.ro 

https://www.facebook.com/ScoalaPostliceala-

Sanitara-Radu-MironVaslui-

 

Specializări acreditate 

în anul şcolar 2019-

2020: 

 

 Asistent medical generalist   

- 4 clase cu 112 locuri; 

 Asistent medical balneofizio-

kinetoterapie și recuperare  

- 1 clasă cu 28 de locuri. 

ŞCOALA POSTLICEALĂ  

SANITARĂ „RADU MIRON”   

VASLUI 

 

 

 

O ŞCOALĂ PENTRU TINE! 

Date de contact 

Absolvenţii  şcolii noastre se bucură de 
o pregătire profesională echivalentă cu 
pregătirea standard din celelalte țări 
ale Uniunii Europene    

Practică – Dresda, Germania 



De ce  

Şcoala “Radu Miron”? 

  

Este o şcoală care oferă o educaţie 
de calitate, corespunzătoare nevoilor 
de schimbare ale societăţii şi benefi-
ciarilor ei capabili să răspundă cerin-
ţelor pieţei forţei de muncă din Uni-
unea Europeană.  

NOU! Burse de şcolarizare pentru elevii care doresc să lu-
creze 3 ani în Germania după terminarea studiilor (70 
burse pentru anul I, iar pentru elevii care vin prin transfer 
de la alte şcoli sanitare – 18 pentru anul II şi 10 pentru 

anul III) 
 

Ce oferim? 

 Pregătire şcolară şi profesională de excepţie; 

 Satisfacţie profesională şi salarială rapidă; 

 Angajarea absolvenţilor în specializarea în care 

s-au pregătit în proporţie de 90% în ţară sau 

străinătate (Germania); 

 Pregătirea intensivă la o limbă străină 

(germană)    astfel încat 82% din absolvenți să 

obţină un   certificat de atestare internaţională 

nivel B2; 

  Efectuarea de către  elevii școlii a unui stagiu 

de practică (învăţământ clinic) în instituţii specia- 

lizate din străinătate; 

ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „RADU MIRON”   

VASLUI 

Alege profesia de asistent 

medical 

 Meseria de asistent medical este 

o provocare; trebuie să îți amintești în 

fiecare zi că poți alina suferința 

pacienților atât prin administrarea trata-

mentului prescris de medic cât și   

printr-o vorbă bună și printr-un zâmbet.  

 

“NICIUN ABSOLVENT FĂRĂ LOC  DE MUNCĂ!” 


