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CE FEL DE UNITATE ȘCOLARĂ ESTE LICEUL „RADU MIRON”?
Școala funcționează ca unitate de învăţământ particulară acreditată conform Ordinului
Ministerului Educației Naționale nr. 4.563 / 7 august 2017 și Ordinului Ministerului
Educației Naționale nr. 4039 /28/06/2018:
Felul
Unității:
Unitate
Forma de
Proprietate
: privată

Forma
de
Finanțare
: taxă

independen
tă

Nivelul de
învățământ:
postliceal

Limba
Predare
: Limba
Mod de
Funcționare:
un schimb/zi

română

Acreditarea este aferentă
nivelului de învățământ postliceal, mod
funcționare: un schimb/zi, forma finanțare: taxă, domeniul : sănătate și asistență
pedagogică, calificări :
• asistent medical generalist, durata studiilor 3 ani, zi COD 3.18.86.21.102;
• asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare, durata studiilor 3
ani, zi COD 3.18.87.21.108;
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Deviza școlii

”Niciun absolvent fără loc de muncă”.

Misiunea unității şcolare
Liceul ”Radu Miron” Vaslui are ca misiune educația şi instruirea tinerei
generații - formarea unui absolvent responsabil, autonom, în măsură să decidă asupra
carierei, să contribuie la articularea propriilor trasee de dezvoltare intelectuală şi
profesională, să posede competențe care să permită orientarea şi inserția activă într-un
mediu social a cărui principală caracteristică este accelerarea ritmului schimbării.
Liceul ”Radu Miron”-Școala Postliceală Sanitară își propune pregătirea de
calitate a forței de muncă pentru un domeniu vital dezvoltării societății românești
– domeniul sanitar.
Școala se adresează atât absolvenților de liceu cât și celor care au deja o
calificare dar, fie nu își găsesc un loc de muncă, fie optează pentru reconversia
profesională.

Viziunea şcolii
Liceul ”Radu Miron” Vaslui își dorește să devină atât o unitate de
învățământ postliceal privat de referință prin calitatea serviciilor educaționale
oferite și prin adaptarea acestora din punct de vedere structural și operațional la
cerințele socio–economice actuale, cât și o instituție implicată în dezvoltarea
societății, un partener credibil și competent pentru actorii de pe piața forței de
muncă.

-4-

Școala își propune educarea viitorilor absolvenți în spiritul vocației de
cetățeni europeni, deschiși dialogului şi toleranței, responsabili de propria
formare, pregătiți să facă față schimbărilor şi învățării pe tot parcursul vieții.

Planul de școlarizare
pentru
anul școlar: 2021-2022
PROIECT

Calificarea profesională

Durata
studiilor

Cod

Clase / locuri

(ani)
Anul I
Asistent Medical Generalist

Asistent Medical
Balneofiziokinetoterapie şi
Recuperare

3

3.18.86.21.102

3

3.18.87.21.108

4 clase/
112locuri

1 clasă/28locuri

Total clase 5 clase AN 1 ̶ 140locuri

-5-

OP0RTUNITĂȚI VARIATE DE PLASAMENT PE PIAȚA MUNCII
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST

În mediul spitalicesc de stat și privat,
familial, școlar, la locul de muncă
Locuri de muncă în străinătate (Germania)

ASISTENT MEDICAL

Centre de recuperare neuromotorii
Baze de tratament balnear (stațiuni, spitale
de recuperare, săli de fitness, saloane de
masaj
și
înfrumusețare,
săli
de
kinetoterapie)

BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE ȘI
RECUPERARE

Avantajele Liceului ”Radu Miron”- Școala Postliceală
Sanitară
•

Profesia de Asistent Medical este una din puținele specializări pentru care sunt asigurate locuri
de muncă în țară și străinătate. Asistentul medical reprezintă grupul cel mai mare de profesioniști
din sănătate, reprezintă coloana vertebrală a sistemului de îngrijire a societății. Ambele meserii
sunt de actualitate şi vor avea mereu un viitor.

PROGRAMUL ȘCOLII
•

Activitățile didactice în cadrul Liceului „Radu Miron” Vaslui se desfășoară după-amiază, iar cursurile
se termină la ora 2000.

•

Ora de curs are o durată de 50 de minute, cu pauză de 10 minute după fiecare oră.

CURRICULUM
•

Prevederea în orarul şcolii a tuturor orelor repartizate prin planul de învăţământ
conform:
Nivel de
învăţământ

Postliceal

Specializare/
Calificare profesională
Asistent
generalist

medical

Asistent
medical
balbeofiziokinetoterapie si
recuperare

Formă
de
învăţăm
ânt

Durată

Acreditat

Zi

3 ani

O.M.E.N.
4039/28.06.”18

3 ani

O.M.E.N.
4563/07.08.”17

Zi
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PLAN
CADRU/CURRICULUM/
SPP
An I, II, III cf. O.M.E.N. nr.
3499/29.03.2018
An I,II,III cf. O.M.E.N. nr.
4760/26.07.2006

•

Studierea limbii germane ca disciplină opțională ( Anul I- nivel lingvistic A2,
Anul II- nivel lingvistic B1, Anul III- nivel lingvistic B2);

•

Însușirea tuturor competențelor prevăzute în Standardele de Pregătire
Profesională, precum și curriculum școlar, care permite după absolvirea școlii
exercitarea cu succes a profesiei în condițiile cerințelor naționale și internaționale;

•

Organizarea și monitorizarea activității de învățământ clinic (pregătire practică) atât
în școală (în săli de demonstrație) cât și în unitățile sanitare din municipiu dar și din
străinătate;

•

Obținerea certificatului de competențe profesionale (de absolvire) la
finalizarea examenului de absolvire; Diplomele sunt recunoscute în țară şi în
străinătate

•
•

Stagii în străinătate(UE) prin parteneriat cu Openjobline
RESURSE UMANE: ELEVI
În baza prevederilor art.44 al. 9 din Legea Educației Naționale (nr.1/2011) au
dreptul să se înscrie în învățământul postliceal absolvenții de liceu cu sau fără
diplomă de bacalaureat;

•

Școala Postliceală Sanitară “Radu Miron” Vaslui are ca principală prioritate
pregătirea cursanților, pentru a face față cu succes cerințelor actuale şi de
perspectivă în domeniul sanitar, atât în țară cât şi în străinătate pentru profesia de
asistent medical.

•

•

Deviza noastră „Nici un absolvent fără loc de muncă” este total acoperitoare:
printr-un contract cu o firmă multinațională. Școala asigură locuri de muncă pentru
asistenți medicali, în țară şi în Germania;

•

Avem grijă ca fiecare zi petrecută în sala de curs sau la stagiul practic să fie un
câștig atât pentru elevii noștri, cât şi pentru familiile lor şi societate. Elevii sunt
încurajați să ia decizii corecte, să spună ce gândesc dar şi să știe să asculte
părerile celorlalți.
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•

RESURSE UMANE: PROFESORI
•
•

Centrul preocupărilor noastre este elevul. Colectivul de cadre didactice format din
profesori, medici, maiștri instructor cu o cultură de specialitate solidă și o cultură
pedagogic flexibilă și integrativă reprezintă garantul moral al profesionalismului și al
seriozității;

•

Avem un colectiv bine pregătit, entuziast, selectat pe criterii de profesionalism, cu
experienţă didactică deosebită de-a lungul anilor;

•

Metodele de predare utilizate sunt moderne, eficiente, actuale şi centrate pe
implicarea activă a cursanților în lecție. Cadrele didactice sunt interesate să
organizeze lecții atractive, dense, cu participarea activă a fiecărui cursant;

•

Educația de calitate se bazează pe inovație și pe diversificare, este oferită de
instituții responsabile, este promovată de lideri educaționali, respectă autonomia
individuală și are la baza autonomia instituțională. La Liceul “Radu Miron” educația
de calitate este orientată pe rezultate, se realizează în dialog și prin parteneriat și
este concentrată pe elevi - care sunt principalii beneficiari ai serviciilor educaționale.

•

Calitatea se realizează la nivel curricular, la nivelul sistemului de evaluare, la nivel
managerial și la nivel structural. Valorile pe care le promovăm sunt: Calitate,
Educație, Morală, Competență, Demnitate, Respect, Onestitate. Principiile după
care ne ghidăm sunt: Participare, Transparență, Continuitate, Coordonare,
Responsabilitate, Cooperare, Coerență, Flexibilitate.
RESURSE FINANCIARE

•
•

•
•

Flexibilitate privind plata taxei de școlarizare (în rate, fără comisioane);
Taxa de școlarizare nu se modifică pe parcursul anului școlar şi nu se plătesc taxe
suplimentare pentru stagiul de practică sau pentru eliberarea documentelor şcolare
– legitimații, adeverințe, foi matricole etc.;
Programul INVESTESTE IN TINE sprijinit de Guvernul României PRIN CEC Bancacordare de credit pentru studii fără dobândă
Se acordă burse de școlarizare ( cazare, masa, 100%taxa școlarizare) pentru
elevii care doresc să lucreze 2 ani în Germania după terminarea studiilor
(contracte privind recrutarea la absolvire).
-8-

INVESTIȚII
Liceul ”Radu Miron” din Vaslui funcționează în incinta Şcolii Gimnaziale "Constantin
Motaș", str.Cuza-voda, nr. 1, Municipiul Vaslui, Judeţul Vaslui , etajul II, având:
❖
9 săli de curs dotate cu mobilier ergonomic, acces la internet,
videoproiectoare, ecrane de proiecție ,sisteme PC/laptop în fiecare sală ;
❖
4 cabinete
❖
2 laboratoare :
o 1 laborator de Informatică dotat cu 20 de calculatoare conectate la Internet.
Conexiunea la Internet este permanentă;
❖
1 laborator de anatomie cu mulaje
❖
săli de nursing (3) cu manechine de practică, simulatoare;
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❖ bibliotecă dotată cu cărți de specialitate
❖ Suporturile de curs şi materialele ajutătoare sunt oferite în format electronic
prin metode de comunicare moderne.
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RELAȚII INTERSISTEMICE

➢ La nivel județean
Prestigiul unei școli este fără îndoială un rezultat fericit al unei colaborări armonioase
între profesori, elevi și comunitatea locală.
ȘCOALA POSTLICEALĂ „RADU MIRON” Vaslui dezvoltă:
colaborări cu liceele din județul Vaslui
parteneriate cu unități de învăţământ şi instituții specializate din domeniul
medico - farmaceutico – social din țară şi străinătate
colaborări cu Spitalul Județean de Urgență Vaslui unde se desfășoară instruirea
practică pe baza contractelor încheiate cu acestea la începutul fiecărui an școlar.
În spital elevii sunt repartizați pe secții şi sunt îndrumați de instructorii de
practică ai şcolii, sub supravegherea şi îndrumarea asistentelor șefe din fiecare
secție.
colaborări cu Direcția Generală de asistență Socială și Protecția Copilului
Vaslui
colaborări cu Centrul de Sănătate Băcești
colaborări cu Cabinete medici de familie
colaborări cu Primăria Municipiului Vaslui

 La nivel național
colaborări cu A.N.P.C.D.E.F.P
colaborări cu Openjob Line- Divizia Sănătate
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 La nivel european
Liceul „Radu Miron” – Școala Postliceală Sanitară completează activitatea
didactică de predare-învățare-evaluare prin stimularea participării elevilor la
programele finanțate de Comunitatea Europeană. A derulat proiecte Erasmus cu
mobilitatea a 100 de participanți în ultimii 3 ani și intenționează continuarea
programului VET printr-o nouă candidatură.

Programul ERASMUS +
Proiecte finanțate de Uniunea Europeană

1. Număr Proiect: 2014 – 1- RO01-KA102-000622 –”Îmbunătățirea competențelor
profesionale ale aspiranților la meseria de asistent medical”- Formare
Profesională (VET) cu suma de 44.280 euro
2. Număr Proiect: 2015-1-RO01-KA102-014202: ”Niciun asistent medical fără loc
de muncă”- 177 000 euro
3. Număr Proiect:+ nr. 2019-1-RO01-KA102-062107
perioada de implementare
02.09.2019- 01.09.2021
Titlul:”Profesia de asistent medical – garanția promovării și menținerii sănătății ființei umane ”
Mobilitati:
1. Iunie – iulioe 2020: 28 elevi
2. Iunie – iulie 2021: 28 elevi

COLABORATORI:
 Liceele din județul Vaslui  Spitalul Județean de Urgență Vaslui
Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Vaslui
 Primăria Municipiului Vaslui
A.N.P.C.D.E.F.P
WBS TRAINING AG Dresda Germania
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OBIECTIVELE PROIECTELOR

În ceea ce privește participanții,100 de În ceea ce privește Liceul „Radu Miron”
elevi ai Liceului „Radu Miron
obținerea unui loc de munca
creșterea nivelului de competențe și
abilităților cheie, necesare asistenților
medicali din spațiul european
dezvoltarea abilităților de utilizare a
tehnologiilor medicale moderne la
nivelul cerințelor și standardelor
europene;
creșterea încrederii în sine a
cursanților, urmare a efectuării
stagiilor de pregătire în Germania;
promovarea și conștientizarea
aspiranților la calificarea de asistent
medical a unui spațiu european unic;
însușirea unui comportament civic
specific unui cetățean european și
conștientizarea interculturală;
consolidarea abilităților de munca în
echipa, de comunicare profesională în
cadrul unor echipe multilingvistice și
multiculturale, cu pacienții din alte
culturi;
învățarea termenilor specifici medicali
în limba germană.

consolidarea capacității instituționale
a școlii noastre în ceea ce privește
dimensiunea internațională urmare a
cooperării între școala noastră și
partenerul german cât și cu organizații
germane din domeniul medical;
creșterea capacității de pregătire,
implementare, monitorizare și
evaluare a proiectelor internaționale;
oferirea de programe educaționale
mai atractive pentru aspiranții la
calificarea de asistent medical,
consecință a înglobării în programa
didactică a cunoștințelor acumulate de
elevi;
diseminarea rezultatelor proiectului în
unitate, în comunitate, în instituții
medico sociale, va promova școala
noastră, având rezultat creșterea
atractivității acesteia pentru
absolvenții de liceu, cu sau fără
diplomă de bacalaureat.
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Date de contact:

Telefon: 0335 / 711027Mobil: 0735 / 551 841

Sediul administrativ:
Strada Anton Pann, nr. 20, Vaslui;
Sediul pentru cursuri
Strada Cuza – voda, nr. 1 , Vaslui, etajul II al Școlii Gimnaziale ”Constantin Motaș”
email: r_vicol@yahoo.com;
Site: www.lrmvs.ro, www.openjobline.ro
https://www.facebook.com/Scoala-Postliceala-Sanitara-Radu-Miron-Vaslui384260058448819/?fref=ts
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SCOALA POSTLICEALA SANITARA
Str.Anton Pann, nr. 20
TEL/FAX: 0235369930
SCOALA POSTLICEALA SANITARA
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