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Prezentarea ofertei educaționale 2017 - 2018 

Oferta educațională a fost prezentată în cadrul liceelor din Municipiul 

Câmpina. Profesorii împreună cu un grup de elevi au prezentat  oferta 

educațională  a anului școlar 2017 – 2018.  

 

Țelul nostru în acestă unitate școlară este de a pregăti azi, viitorul de 

mâine la standarde europene. 

Asistentul medical de faramcie încurajează și ocrotește, este pregătit să se 

îngrijească de bolnav și persoane în vârstă. Comunicarea cu pacientul este 

puntea și punctul de legătură dintre medicament și eficiența să. Asistentul 

medical de farmacie trebuie să fie studios, un bun observator, flexibil, tolerant, 

calm, receptiv, să iubească oamenii și să dorească să le fie de ajutor prin sfaturi 

competente. 

Meseria de asistent medical este o provocare, trebuie să îți amintești în 

fiecare zi că poți alina suferința pacienților atât prin administrarea tratamentului 

prescris de medic cât și printr-o vorbă bună și printr-un zâmbet. Pentru un bun 

asistent nu trebuie să conteze cât de grea a fost ziua, câte probleme a întâmpinat, 

ci trebuie să își amintească valorile fundamentale ale acestei profesii și motivul 

pentru care a ales-o. 

Obiectivul primordialal Programului de studii Balneofiziokinetoterapie și 

recuperareeste de a forma specialiști cu înaltă calificare în servicii de asistență 

terapeutică din domeniul recuperării, al reabilitării fizice și funcționale. Scopul 

acestor servicii este prevenirea și tratamentul prin terapii specifice, și se 

adresează atât populației sănătoase (rolul profilaxiei fiind unanim recunoscut), 

cât și celei afectate (specialistul fiziokinetoterapeut având un rol important, 

complementar medicului specialist). 

Prin intervenția specialiștilor formați se asigură scurtarea perioadelor de 
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convalescență și reintegrarea socială și profesională cât mai rapidă. O arie largă 

de intervenție a specialiștilor în Balneofiziokinetoterapie și recuperare, 

absolvenți ai instituției noastre, este domeniul sportului, la toate nivelele de 

performanță, de la situațiile de recuperare-refacere, până la asigurarea unei 

reabilitări funcționale, extrem de complexe și dificile, în cazul unor traume și 

accidentări majore. 

   Un domeniu substanțial de intervenție al specialiștilor formați de noi va fi și 

acela al refacerii și recuperării diverselor categorii de persoane aflate în stațiuni 

balneare, în anumite instituții de ocrotire, în centre de educație incluzivă etc. Nu 

în ultimul rând, dorim, ca prin absolvenții noștri, să intervenim cu resursă umană 

specializată, în domeniul aflat într-o criză majoră de specialiști - cel al ortezării 

și protezării posttraumatice. 
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FESTIVITATEA DE ABSOLVIRE 

2017 
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La data de 18.06.2017, Școala Postliceală Sanitară ,,Dr Dinu” a organizat 

ceremonia de absolvire a unei noi promoții de asistenți medicali generaliști și 

asistenți medicali de farmacie.          

  Absolvenții îmbrăcați în robe, alături de diriginți și de profesorii care le-au fost 

alături cei 3 ani de studiu au depus într-un cadrul festiv jurământul Virginiei 

Henderson, au primit diplome de absolvire. Șefii de promoție au fost 

recompensați cu medalii și au înmânat clopoțelul,”trusa de prim ajutor” și 

“mojarul cu pistil” elevilor din anul I. Absolvenții au primit un ultim îndemn de 

la diriginții care le-au urat și succes în viitor! 
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În general, în anul I ne vin elevi  cu o puternică dorinţă de a urma cursurile unei 

școli bune, cu tot ceea ce presupune acest lucru, dar mai ales convingerea că a 
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învăţa înseamnă a munci temeinic. Au aşteptări mari în ceea ce priveşte 

pregătirea cadrelor didactice şi dorinţa acestora de a le fi un permanent sprijin. 

Nu întotdeauna este însă uşor să menţii un anumit nivel de pregătire în raport cu 

ceilalţi, dar cei mai mulţi elevi reuşesc pe parcursul celor trei ani să facă acest 

lucru, să evolueze bine şi foarte bine, apropiindu-se de examenul de certificare a 

calificării profesionale deopotrivă cu şi fără emoţii: cu emoţiile inerente oricărui 

examen important din viaţă şi cu o oarecare lipsă de emoţii având în vedere buna 

lor pregătire. 

La finalul celor trei ani, ne mândrim cu elevi foarte buni, capabili să asimileze 

cunoştinţe, să se pregătească pentru acum şi mai ales pentru studiile viitoare, cu 

numeroase talente, cu cei şapte ani de-acasă, la care unii dintre ei, adaugă cei trei  

ani de şcoală, devenind cu timpul personalităţi frumoase şi armonioase, capabili 

să se descurce profesional. 

Șefii de promoție ai ambelor specializări: 

 ȘEF PROMOȚIE AMF – COMAN (DINU) MARIA MĂDĂLINA 

     

 ȘEF PROMOȚIE AMG – ȘERBAN (TOPALĂ) ELENA LORENA 

   

Rezultate foarte laudabile la Examenul  de Certificare a Calificării Profesionale , specializarea 

Asistent Medical de Farmacie -nota maxima 10: 

 

BUNEA V.(DUMITRACHE). IOANA –LAURA 

DIN M.(CERNEA) AURELIA- PETRUȚA 

GIUBERNEA N. ELENA- NICOLETA 

http://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwif85Tz0fPaAhWHC-wKHVD6BYgQjRx6BAgBEAU&url=http://www.ucdctm.ro/evenimente/curs-absolvire-promotia-2014-2017/&psig=AOvVaw1CeQ77g0PXbhC-qJsFQjKu&ust=1525781260504318
http://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwio363o0vPaAhUHr6QKHVjYDDYQjRx6BAgBEAU&url=http://www.crystalgifts.ro/en/cumpara/cutiuta-absolvire-7690831&psig=AOvVaw1CeQ77g0PXbhC-qJsFQjKu&ust=1525781260504318
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MANEA GHE. (BURLĂ) PETRUȚA - FLORENTINA 

MUNTEANU I. (OCEANU)VERONICA 

OANCEA M.C. ALINA 

OLTEANU C. (DAVID) ALINA- VIORICA 

Rezultate onorabile  la Examenul de Certificare a Calificării Profesionale, specializarea 

Asistent Medical Generalist: 

STANCIU A. NADIA GEORGIANA 

ȘERBAN I. (TOPALĂ) LORENA - ELENA 

ȚOȚAN I. RALUCA-GEORGIANA 
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      La începutul lunii Iulie 2017, elevii școlii noastre au fost prezenți într-o 

activitate de voluntariat pentru copii avuți în grijă de Centrul de Plasament 

Câmpina Voila în cadrul proiectului  “Educație prin joacă – 2017”. Au fost 

organizate activități pentru sănătate și igienă corporală, lecțiile pentru copii fiind 

desfășurate la Școală Gimnazială Al.I.Cuza. Una dintre temele prezentate 

copiilor a avut că subiect : “Probleme de sănătate provocate de caniculă”. A 

fost,de asemeni, explicat copiilor efectele negative ale caniculei asupra 

organismului uman, dar și că o consecință a acesteia, s-a prezentat riscul de 

înec,de înțepături a unor insecte, precum căpușa și țânțarul.În final, copii au fost 

duși în sala de nursing a școlii unde au fost foarte curioși de cum se recoltează 

sângele, din ce este alcătuit corpul uman și multe alte întrebări, la care au 

încercat să răspundă elevii clasei AMG I aflați sub îndrumarea dnei diriginte 

Iarca Mădălina.  

 

 

 

EDUCATIE PRIN JOACĂ 
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Deschiderea anului școlar reprezintă pentru profesori un moment de noi speranțe 

iar pentru boboci noi provocări și idealuri! 

Deschiderea anului școlar a a vut loc pe dată de11 Septembrie, la ora 

12:00  la Școala Gimnazială A.I.Cuza, et.3.Au fost prezenți elevii anilor II,III de 

la specializările AMG, AMF și BFKT care împreună cu profesorii și diriginții 

Panait Cosmina, Anghel Cristina, Budulacu Laura i-au primit cu brațele 

deschide pe bobocii cuprinși de emoție de la cele 3 specializări AMG I, BFKT I 

și AMF I.  

 

 

 

 

DESCHIDEREA ANULUI 

ȘCOLAR 

https://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjuzr_a4IvPAhVD1RQKHQfQAqMQjRwIBw&url=http://cnrv.ro/deschidere-an-scolar-2014-2015/&psig=AFQjCNFgsx9ISIEslhSD-dbQ7DAetxH23Q&ust=1473835705150491
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Locul de desfășurare al Poiectului Județean a fost Școală Gimnazială “AI Cuza” 

Câmpina unde Școalapostliceală sanitară ,,Dr.Dinu”  își desfășoară activitatea: 

Sala 1 – primire participanți, activitatea teoretică, Sala de nursing  - activitatea 

practică, evaluare curs. 

Cauzele și mobilul apariției unor evenimente nedorite în școală sunt din ce în ce 

mai numeroase și de foarte multe ori imprevizibile. Probabilitatea de apariție a 

unor momente nefaste este foarte mare în ultima perioada, adesea pe fondul 

indisciplinei, nerespectării legilor, violenței, tehnicilor didactice 

necorespunzătoare.  

Este necesar să facem cunoscut elevilor că primul ajutor reprezintă totalitatea 

măsurilor care se aplică în cazul accidentaților , înaintea intervenției cadrelor 

medicale. 

     Viață a demonstrat că este nevoie de un minim corespunzător de cunoștințe 

obținute prin instructaj și de măsuri elementare pentru a asigura primul ajutor. 

Schimbarea metalității cu privire la inoportunitatea intervenției; chiar dacă 

adeseori se recunoaște că nu a avut curaj să-și ajute semenul pentru a-i salva 

viață. Prin tot ce vom întreprinde în acest sens dorim să schimbăm acest mod de 

abordare inuman. 

În acest scop maiștri instructori coordonatori ai specializării AMG au pregătit 

împreună cu elevii de la cei 3 ani de studiu temele : 

              Curs 1 “Principii generale de prim ajutor” și oprirea epistaxisului 

Curs 2 “Tehnici de prim ajutor în caz de lipotimie” 

 Curs 3 “Hemostaza. Primul ajutor în cazul plăgilor prin tăiere” 

          Grupul țintă al acestiu proiect au fost elevii de gimnaziu din unitățile 

școlare partenere: Colegiul Tehnic “Constantin Istrati” Câmpina, Colegiul 

Național “Nicolae Grigorescu” Câmpina, Școală Gimnazială “Alexandru Ioan 

Cuza” Câmpina, Școală Gimnazială “Centrală” Câmpina, Școală Gimnazială 

“Ion Câmpineanu” Câmpina. 

 

 

PROIECT JUDETEAN 

“PRIMUL AJUTOR SALVAZA 

VIETI” 

EDITIA V SEMESTRUL II 29.05. 

2017 
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În data de 28.06.2017  s-a desfășurat Proiectul educativ „ Educație pentru 

Sănătate” în cadrul Centrului de Plasament Câmpina. Grup țintă au fost copii și 

elevii găzduiți în Centrul de Plasament Câmpina. 

Temele au fost lucrate de către elevii anilor II și III specializarea asistent 

medical generalist sub coordonarea maiștrilor instructori Anghel Cristina și 

Panait Cosmina. 

Au fost realizate întâlniri cu elevii voluntari ai școlii și pregătite temele propuse: 

Igienă corporală 

1. Recomandări pentru prevenirea incidentelor în timpul perioadelor de 

temperaturi extreme 

2. Prevenția adicțiilor -tutun, alcool 

3. Noțiuni de prim ajutor în caz de plăgi, arsuri, traumatisme 

 

 

PROIECT EDUCATIV 

„EDUCAȚIE PENTRU 

SĂNĂTATE” 



14 
 

 

 

 

 

 

Sâmbătă seara, într-o sală a Restaurantului Amana Inn, s-a 

desfășurat ediția din anul 2017 a „Balului Bobocilor” de la Școala Sanitară 

Postliceală „Dr. Dinu”.  

A fost balul cu numărul 20, desfășurat într-o atmosferă incendiară, 

cu muzică bună (un DJ bine pregătit) și mult antren, cu un concurs de karaoke, 

precum și cu clasicele concursuri de Miss și de Mister. Miss Boboc 2017 a fost 

aleasă Alexandra Dabija (de la specializarea „Asistenți medicali generaliști”), iar 

titlul de Mister Boboc 2017 i-a revenit lui Mihai Burlacu (de la specializarea 

„Balneofiziokinetoterapie și Recuperare”).  

În afară de cele două specializări amintite, Școala mai pregătește și 

asistenți medicali de farmacie. Alexandra Dabija a venit la petrecere cu trei 

colegi (o fată și doi băieți) de la Ansamblul folcloric „Ca la Breaza”, din care 

face parte, astfel că cele două perechi de dansatori au încântat audiența cu 

dansurile folclorice prezentate. 

 La petrecere au participat aproape 100 de persoane: cei circa 70 de 

elevi din anul I, plus colegi ai lor mai mari, dar și foști absolvenți ai acestei 

școli. Desigur, de la eveniment nu puteau lipsi cadrele didactice ale acestei 

unități de învățământ sanitar cu vechi tradiții în Câmpina, înființată în anul 1996. 

 

 

 

 

 

 

 

 

„BALUL BOBOCILOR” 

18.11.2017 
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…o zi normală pentru multe persoane. O zi că oricare alta pentru furnicarul de 

oameni din jur care aleargă grăbiți spre locurile de muncă. 

    Printre ei suntem noi- elevii din anul 2 ai Școlii Postliceale Sanitare Dr. Dinu.  

    Nerăbdători, temători și plini de speranță, grăbim pașii spre punctual de 

întâlnire: holul mare al Spitalului Municipal Câmpina. Un amalgam de 

sentimente ne încearcă. Zeci de întrebări ne străfulgeră mintea: cum va fi ziua 

asta? Chiar a sosit această zi?  

 
Întreg personalul spitalului ne-a primit cu căldură și ne-a încurajat în acțiunile 

noastre. Dorința noastră de cunoaștere și dăruirea au făcut că în scurt timp să 

punem în aplicare cele învățate la școală. 

     Acum, noi am devenit cei din cărți, discipolii lui Nightingale și Henderson.  

 

 

4 DECEMBRIE 2017 … 
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Una dintre îndatoririle unui asistent medical este de a asigura celor din jur 

educație medicală. 

 

    Astfel, noi- elevii Școlii Postliceale Sanitare Dr. Dinu, îndrumați de 

dirigintele Mădălina Iarca și Cristina Anghel am organizat o prezentare despre 

Bolile cu transmitere sexuală și măsuri de protecție și Metode contraceptive. 

PRINTRE LICEENI 



17 
 

 

 

Adolescenții claselor a XII a, ai Liceului Forestier au fost receptivi la 

informațiile primite și sperăm ca pe viitor vor putea preveni situațiile neplăcute. 
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Să învățăm să acordăm primul ajutor 

  

 

Viața unei persoane accidentate depinde, într-o mare măsură, de 

momentul acordării primului ajutor și de priceperea celui care intervine primul 

la locul accidentului. Acest subiect reprezintă o nouă situație de învățare pentru 

elevii Școlii Gimnaziale Centrale din  Câmpina. 

        Astfel, în dată de 12.12.2017, elevii claselor CP- a VIII a din echipajele de 

prim ajutor ale Școlii Gimnaziale Centrale Câmpina, au participat la ”Lecția de 

prim ajutor”, activitate extracurriculară realizată în colaborare cu Școala 

Postliceală Sanitară ”Dr. Dinu”, reprezentată prin maistru instructor- Panait 

Cosmina, elevi ai școlii sanitare, Baicu Constantin- voluntar SMURD Câmpina 

și Gheorghe Bogdan- comandant echipaj SMURD Moreni. 

        Elevii au fost instruiți cu privire la acțiunea de acordare a primului ajutor 

de bază: eliberarea locului accidentului, anunțul la Serviciul 112 (CINE?, 

CÂND?, CUM?), verificarea semnelor vitale, așezarea accidentatului în poziția 

laterală de siguranță, resuscitarea accidentatului în caz de stop cardio-respirator. 
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ACTIVITĂȚI SOCIALE 

 

  

 

Școală noastră se implică în fiecare an în activități sociale la nivelul 

comunității locale: 

 

Acțiunea “Din Suflet pentru Suflet” 
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Anul acesta în cadrul acțiunii Din Suflet pentru Suflet elevii școlii noastre 

în luna decembrie înainte de sărbătoarea Crăciunului au împărțit mici daruri 

copiilor din Centrul de Plasament Câmpina.  Elevii au încercat să aducă un 

zâmbet pe chipul minunatilor copii găzduiți de centrul menționat mai sus. 

Emoțiile i-au cuprins atât pe cei mici dar și pe elevii școlii noastre care au rămas 

impresionați de puterea, voința și naturalețea de care copii au dat dovadă. 
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Primiti colindul? 

 

Cu întrebarea "Primiți colindatori?" au început, ziua de Luni 18.12.2017, elevii 

scolii noastre. Ei au venit insotiti de copiii lor care ne-au adus zâmbete pe față. 

Elevii claselor AMG, AMF si BFKT ne-au colindat și ne-au urat "Sărbători 

fericite!". 
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MTB 

 

Fundația Romanian Angel Appeal a organizat în 02 septembrie 2017 cea 

de a șasea ediție a competiției Câmpina Open MTB – Race  For Autism.  

Cu acesta ocazie 

elevii școlii noastre au 

organizat un curs 

introductive de tehnici de 

acordare a primului ajutor 

medical , în situații de 

accidentări minore adresat 

unui număr de 150 de 

voluntari implicați în 

organizarea Open MTB – 

Race   For Autism.  

Pentru o bună desfășurare a 

instrucatjului a fost stabilit 

calendarul de desfășurare al 

cursului și voluntarii au fost 

repartizați pe grupe de 25 

persoane.  

Activitatea s-a desfășurat în Sala de nursing dotată și amenajată corespunzător. 

Elevii școlii noastre sub coordonarea mastrilor instructor Anghel Cristina 

și Panait Cosminaau pregătit temele corespunzatore: 

 

1. Acordarea primului ajutor în traumatisme 
2. Acordarea primului ajutor în cazul intinderilor musculare, entorselor și 

luxatiilor. 
3. Primul ajutor în cazul plăgilor 
4. Primul ajutor în hemoragii – hemostaza provizorie 
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SESIUNEA DE COMUNICĂRI 

-     Profilaxia si ingrijiri acordate pacientilor post AVC 

Orientari noi in practica farmaceutica - 

 

Așa cum am fost obișnuiți la fiecare început de an, clasele școlii noastre au 

realizat împreună și sub îndrumarea diriginților, Sesiunea de comunicări, având 

că teme principale : “Profilaxia și îngrijiri acordate pacienților post AVC” și  

“Orientări noi în practica farmaceutică”. Prezentarea a fost deschisă de elevii 

claselor cu profil farmaceutic care ne-au încântat și captat atenția cu subiecte 

precum : “Suplimentele alimentare”, “Copacul în care locuiesc îngerii”, 

“Plantele medicinale și telomerii”, “Floarea ascunsă sub ape-Alga afa”, 

“Dermatofarmacia” și în încheiere ca un pod de legătură cu prezentarea colegilor 

de la specialitatea medicină generală, au citit despre : “Nuca, care previne 

accidentul vascular”.  

Elevii anilor I, ÎI și III de la AMG au realizat și prezentat împreună un material 

foarte interesant și bine documentat privind “Profilaxia și îngrijirea pacientului 

post AVC”. În final, elevii anului I AMG și anului II BFKT au explicat și arătat 

practic pe un pacient, cum se măsoară tensiunea arterială, pulsul, dar și diferite 
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metode de masaj. În încheiere s-au acordat diplome de mulțumire pentru 

implicare și participare tuturor elevilor,diriginților care au participat la acesta 

manifestare, devenită tradiție în școală noastră.
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Curiozități medicale 

 

 Cel mai mare organ al omului este pielea, iar cel mai mic este glanda 

pineală (epifiză). 

 Plămânul drept primește mai mult aer decât cel stâng 

 Este imposibil să strănuți cu ochii deschiși deoarece un strănut poate 

depăși 160 km/oră. 

 Cel mai puternic mușchi este limba. 

 Corpul uman are 206 oase. 

 Dacă omul ar mânca fiind așezat în cap mâncarea s-ar duce tot în sus, 

deoarece mușchii esofagului vor continua să împingă mâncarea către 

stomac. 

 Cel mai lat os al scheletului este coxalul, iar cel mai mic os este scărița 

ce se află în urechea medie. 
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 Osul hioid, aflat deasupra laringelui, este singurul os din organism care 

nu atinge niciun alt os. 

  Zâmbitul activează 17 mușchi faciali, în timp ce plânsul activează 43. 

 Osul cel mai frecvent fracturat la oameni este clavicula. 

 Distanţa dintre încheietura mâinii și cot este egală cu lungimea tălpii 

piciorului. 

 Mandibula este cel mai dur os din organism. 

 Oasele corpului uman nu sunt albe: ele au o culoare bej sau maro-

deschis. Albul scheletelor se datorează produselor de curăţare cu 

care sunt tratate oasele. 

 Cel mai rapid mușchi este ochiul. 

 Frica de ace se numește tripanofobie. 

 Lumina soarelui îi face pe mulţi oameni să strănute. 

 Nou-născutul nu are rotulă. Există doar un mugure cartilaginos, care se 

dezvoltă până la vârsta de un an și se osifică până la vârsta de 3-4 ani.  

 Oamenii sunt singurele mamifere din lume care nu pot respira şi 

înghiţi în acelaşi timp. 

 Urechile cresc neîncetat pe toată durata vieții. 
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