
 
 

 

 

 

Informaţii generale 

 

• Şcoala Postliceală FEG „Education” a luat fiinţă la Botosani în anul 
2014. 

 

• Obiectivul principal al Școlii Postliceale FEG „Education” Botoșani 
este desfăşurarea unui program educaţional care să creeze 
specialişti capabili sa răspundă mobilităţii continue de pe piaţa 
muncii din România și să se integreze uşor în structurile 
profesionale din țările UE.  

 

• Activitatea didactică se desfăşoară în spații de şcolarizare dotate 
corespunzator  pentru fiecare specializare. 

 

• Activităţile practice se desfăşoară în instituţii de profil – spitale, 

farmacii. Activităţile practice sunt gratuite pentru cursanţi. 

 

• Procesul instructiv-educativ este asigurat de personal didactic cu o 

înaltă pregătire în domeniu, integrat în sistemul de perfecţionare 
ştiinţifică. 

 

• În pregătirea cursanţilor, Şcoala Postliceală FEG „Education” 

Botoșani aplică planuri și programe avizate de Ministerul Educaţiei 
Naționale. 

 

•  Şcoala Postliceală FEG „Education” Botosani se adresează tuturor 
absolvenţilor de liceu, cu sau fără bacalaureat, indiferent de vârstă, 
absolvenţilor de facultate, personalului angajat și şomerilor, care 
doresc să se specializeze într-o meserie nouă. 

Şcoala Postliceală FEG „Education” Botosani 

  



 

 

 

 
 

 

 

Misiunea şi viziunea Şcolii Postliceale FEG „Education” Botoșani 

 

Viziunea şcolii 

Școala Postliceală Sanitară „FEG Education” Botoșani va asigura o 
pregătire generală şi profesională la nivelul standardelor europene şi în 
concordanţă cu evoluţia pieţei muncii în România, într-un climat care 
să încurajeze cursanții să-şi dezvolte în mod adecvat aptitudinile şi 
obiectivele traseului lor profesional. 

 

Misiunea şcolii 

          Școala Postliceală „FEG Education” Botoșani își propune să ofere 
locuitorilor din judeţul Botoșani și din alte județe, tinerilor şi adulţilor, 
inclusiv celor proveniţi din medii defavorizate, şanse egale de instruire 
şi educaţie la standardele Uniunii Europene, sprijinindu-i pentru o 
integrare socio-profesională rapidă şi eficientă în dezvoltarea carierei, 
contribuind la sporirea calităţii vieţii în comunitatea locală. 

 Şcoala Postliceală „FEG Education” Botosani îşi asumă misiunea 
de a compatibiliza procesul de educaţie şi instruire cu sistemele 
educaţionale europene prin dezvoltarea capacităţii instituţionale de a 
răspunde nevoilor comunităţii şi cerinţelor individuale şi de grup ale 
partenerilor sociali. 

 Asumarea misiunii şcolii se va realiza prin: 

1. asigurarea de şanse egale în formarea şi dezvoltarea 
profesională a tuturor celor interesaţi să obţină o calificare în 
specializările din oferta educaţională. 

2. crearea unui mediu de învăţare şi instruire care să stimuleze 
dezvoltarea competenţelor specifice fiecărei specializări. 



 
 

 

 

3. adaptarea şi consolidarea structurilor de formare profesională 
astfel încât viitorii absolvenţi să poată dovedi independenţă, 
competitivitate şi eficienţă în procesul de inserţie în spaţiul intern 
şi european de pe piaţa muncii. 

4. utilizarea tehnologiilor informaţionale în activităţile şcolii. 

5. dezvoltarea capacităţilor de comunicare, cooperare şi stabilire a 
unor relaţii inter-umane adecvate prin dezvoltarea ofertei 
curriculare şi învăţării limbilor străine de circulaţie internaţionala 

6. iniţierea şi dezvoltarea unor parteneriate cu unităţi şcolare din 
țară şi din alte țări ale UE. 

7. formarea unor deprinderi sociale şi tehnice care să-i ajute pe 
cursanţi să se adapteze la schimbarile şi idei noi, să respecte 
valorile unei societăţi democratice,  să participe ca cetățeni activi, 
la viața comunității. 

8. furnizarea siguranţei că mediul în care se dezvoltă cursanţii 
este favorabil formării profesionale. 

 

Nivelele şi forme de învăţământ 

 

 

• Nivelul de şcolarizare: nivel 5 – Şcoală Postliceală, în curs de 
acreditare. 

 

• Forma de învăţământ: învăţământ de zi. 

 

• Domeniul autorizat: 

 
   Sănătate și asistență pedagogică. 

 



 

 

 

 
 

 

 
 

• Calificările obţinute: 
 
 Asistent medical generalist; 
 Asistent medical de farmacie; 
 Asistent medical balneo-fiziokinetoterapie și recuperare. 

 

 

 

Planul de şcolarizare 

Anul şcolar 2022 - 2023 

 

 
 

Profil / specializare        Durata                Nr. 
                                                         studiilor             locuri 
__________________________________________________________ 

          Sãnãtate şi asistenţã pedagogicã 

 

1.  Asistent medical generalist           3 ani                  60 

2. Asistent medical de farmacie         3 ani                     30 

3. Asistent medical balneofiziokinetoterapie si recuperare 
                3 ani           30 

 

 

 

 



 
 

 

 

Informaţii despre specializări 

 

Asistent medical generalist 

 

 

▪ Este cel care: 

 

- Oferă îngrijiri medicale bolnavilor. 

- Monitorizează aspectele îngrijirii 
medicale inclusiv dieta şi activitatea fizică 
(observarea bolnavilor, înregistrarea 
simptomelor, notarea şi înregistrarea 
progreselor etc). 

- Administrează tratamente şi medicamente la indicaţiile 
medicilor. 

- Pregăteşte bolnavii pentru examinare. 

- Supravegheaza starea pacientului 

- Acorda ingrijiri pentru prevenirea complicatiilor in diferite 
afectiuni 

- Efectueaza explorari functionale si investigatii paraclinice 
uzuale 

- Dezvoltă şi coordonează planuri de îngrijire medicală, 
instruiesc bolnavii şi infirmierii etc.  

- Comunica cu pacientii. 
 

▪ Unde lucrează? 

 

- Spitale; Policlinici; 
- Dispensare locale; 

Fig. 1 Asistent medical 

generalist in stagiu 



 

 

 

 
 

 

- Cabinete medicale particulare; 
- Cabinete medicale din cadrul instituţiilor de învăţământ, 

unităţi de producţie etc.  
 

 

Asistent medical de farmacie  

 

 
 

 

▪ Este cel care: 

 

- Colaborează direct cu farmacistul 
licenţiat îndeplinind sarcini cum ar fi 
prepararea medicamentelor prescrise 
pacienţilor (numără, măsoară, cântăresc, 
amestecă, etc) numerotarea tabletelor, 
împachetează şi etichetează dozele, etc 

- Asigura stocul necesar de medicamente in farmacie 

- Îndeplineşte sarcini de casier, inventariază stocurile, 
distribuie medicamente, dă relaţii pacienţilor, etc.  

- Utilizează calculatorul, verifică dacă informaţiile din 
prescripţii sunt corecte, completează formulare specifice, etc. 

- Utilizeaza instrumentarul medical din farmacie in procese 
tehnologice. 

 

▪ Unde lucrează? 

 

- Farmacii particulare şi de stat. 

Fig. 2 Asistent medical de 

farmacie in stagiu 



 
 

 

 

- Laboratoare şi farmacii din cadrul spitalelor şi clinicilor 
particulare, laboratoare galenice.  

- Fabrici de medicamente, depozite de medicamente, centre de 
distribuţie a medicamentelor. 

 
 

Asistent medical  
balneofiziokinetoterapie si recuperare 

 
 
 

▪ Este cel care: 

 
- Efectuează tratamentele de termoterapie, 

electroterapie, masaj, reflexoterapie. 
- Efectuează procedurile de fizioterapie: 

diadinamic, interferential, ultrasunet, laser 
- Evaluaeză bilanțul articular si muscular-al pacientilor 
- Supravegheaza starea pacientilor pe perioada aplicarii procedurilor 

fizioterapeutice. 
- Supravegheaza si inregistreaza in permanenta datele despre starea 

pacientului si informeaza medicul asupra modificarilor intervenit. 
- Respecta prescriptiile facute de medic pe fisele de tratament. 
- Informeaza si intruieste pacientul asupra tratamentului pe care il 

efectueaza, asupra efectelor terapeutice si asupra efectelor negative 
care pot aparea. 

- Aplica procedurile de balneo-fizio-kinetoterapie si masaj, cu toti 
parametrii agentului fizic, in vederea recuperarii medicale, conform 
prescriptiilor medicului si raspunde de respectarea parametrilor 
tehnici a fiecarei probe. 

- Manifesta permanent o atitudine plina de solicitudine fata de client. 
- Se preocupa de aprovizionarea si utilizarea solutiilor medicamentoase 

necesare la aplicarea procedurilor fizioterapeutice .  
- Acorda prim ajutor in situatii de urgenta si cheama medicul . 

Fig. 3 Asistent medical 

balneofiziokinetoterapie si 

recuperare in stagiu 



 

 

 

 
 

 

- Poarta echipamentul de protectie prevazut de regulamentul de ordine 
interioara, care va fi schimbat ori de cate ori este nevoie,in vederea 
pastrarii igienei si a aspectului estetic personal . 

- Respecta si apara drepturile pacientului . 
 

▪ Unde lucrează? 

- Spitale, policlinici cu profil balnear. 
- Centre de recuperare.  
- Centre partriculare spa. 
- Centre de infrumusetare si remodelare corporala. 
 

 

Resurse educaţionale umane si materiale 

 

a. cadrele didactice ale scolii: profesori si maistri instructori. 
 
b. spatiile de şcolarizare si dotările: 

 
 
➢ echipamente si tehnica de calcul; 
➢ punct de documentare; 
➢ spatii şcolare cu destinaţie  specializată; 
➢ sălile de clasă. 
 
 

• clasele: 
 
- săli de clasa; 
- laboratoare; 
- cabinet nursing; 
- punct de documentare. 



 
 

 

 

 

• dotări: 
  
- calculatoare; 
- imprimante; 
- scannere; 
- LCD-TV ;  
- copiator; 
- fax; 
- videoproiector; 
- mijloace didactice: casete; CD – uri, Dischete, DVD – uri, 

planşe, casete audio, casete video 
- aparatura pentru laboratoare. 

 

Planurile de învăţământ pe specializări 

 

1. OrdinulM.E.C. 5042/27.09.2005(AMF)revizuit 2007 

2. Ordinul nr.3499 din 29.03.2018  

3. Ordinul M.E.C.T. nr. 4760/26.07.2006 (AMB) 
 
 

Facilităţi puse la dispoziţia cursanţilor 

 
 

❖ diplome cu valabilitate în tara si străinătate. 
❖ oferta educaţionala specifica scolii, studiul limbilor străine, 

instruire în informatica. 
❖ formatori profesionişti (medici, farmacişti, asistenti medicali 

generalisti, profesori, psihologi). 
❖ pregătire practica gratuita în unităţi de profil - spitale, farmacii. 
❖ spatii de şcolarizare situate in zone centrale. 
❖ baza materiala corespunzatoare. 

 

 
 

https://drive.google.com/open?id=18NHvStQr7XIF80QjGu9pq2kNt9WUTxrk


 

 

 

 
 

 

❖ acordarea burselor de merit, de studiu si sociale, constând în 
reduceri de pana la 100% a taxei de şcolarizare. 

❖ premii în bani pentru cursanţii care se disting la concursurile 
şcolare organizate de scoala. 

❖ consiliere si asistenta în vederea obţinerii unui loc de munca în 
tara sau în străinătate. 

❖ acces gratuit la Internet. 
❖ posibilitatea plătirii taxei de şcolarizare în rate, aceasta 

nemodificându-se pe parcursul anului şcolar. 
 

 

Programul scolii - Orele de teorie se desfășoară cu începere de 

la ora 14, iar orele de practică în funcție de programul unității 
partenere. 

 

Activități extrașcolare/extracurriculare 

 

- Acțiuni umanitare în sprijinul copiilor cu probleme de sănătate și 
familiale. 

- Acțiuni umanitare în sprijinul persoanelor vârstnice. 
- Activități de voluntariat în spitale, farmacii sau în O.N.G.-uri. 
- Activități planificate anual pentru Săptămâna „Școala Altfel” 
- Participări la simpozioane organizate în colaborare cu alte școli sau 

OAMMR Botoșani/O.N.G.-uri. 
- Participări la sesiuni de comunicări organizate la nivel local și național 

de către FEG „Education”. 
- Participări la concursuri științifice (olimpiade) la nivel local, interfiliale si 

național. 
- Organizarea și participarea la acțiuni cultural-distractive (Balul 

Bobocilor). 
 

 



 
 

 

 

Date de contact ale 

 Şcolii Postliceale „FEG Education” Botoșani 

 

 

▪ Adresa: Botoșani 
Strada:  Aleea Școlii Nr 3 
Județul: Botoșani 
Telefon: 0231/583739 ; 0755955450 

  


