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                  Gânduri la început de drum... 
 

 

 

 

 

 

 

  

Arhim. prof. dr. Nectarie Șofelea 

Orice inițiativă culturală ce urmărește 
să ofere cititorului familiarizat cu 
mediul on-line posibilitatea de a-și 
îmbogăți nivelul cunoștințelor, 
reprezintă o provocare și trebuie 
sprijinită și încurajată.                                        

      Revista, ce se lansează în mediul on-line, dorește să 
adune în paginile sale articole și studii, care să reflecte 
preocuparea permanentă a cadrelor didactice care predau 
la cele trei calificări profesionale ale profilului postliceal 
sanitar din seminarul nostru, pentru a le oferi elevilor 
sanșa de a-și îmbogăți cunoștințele și de a-și dezvolta 
abilități și competențe noi, specifice domeniului pe care și 
l-au ales.                                                           

       Felicităm pe inițiatori și ne exprimăm convingerea că 
prin efortul lor vor contribui semnificativ la creșterea 
capacității de învățare a elevilor prin materialele didactice 
pe care le vor putea utiliza la orele de curs și  la 
promovarea profilului sanitar în rândul tinerilor, care vor 
dori să îmbrățișeze nobila misiune de asistent medical. 

  

Asistentul medical –  
meserie sau vocație? 
 

 

 

 

În toamna anului 2016, Seminarul Teologic 
Ortodox din București își deschidea porțile 
pentru a primi cu mult entuziasm pe primii elevi 
ai unui nou profil, altul decât cel consacrat 
pentru o școală teologică - profilul postliceal 
sanitar, cu trei calificări profesionale: asistent 
medical generalist, asistent medical de farmacie 
și asistent medical balneofiziokinetoterapie. 

Continuare la pagina 2 > 
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Asistentul medical – meserie sau vocație? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pr. prof. dr. Marian Colțan 

 

 Pentru a oferi elevilor posibilitatea de a-și completa 
formarea profesională, în baza protocoalelor de 
colaborate încheiate cu instituțiile partenere, s-au 
organizat în cadrul școlii sesiuni de comunicări 
științifice, simpozioane, dezbateri, conferințe naționale, 
în cadrul cărora invitați din domeniul medical și 
teologic au susținut prezentări pe teme actuale, 
contribuind astfel la creionarea unui profil al viitorilor 
asistenți medicali, care să facă față provocărilor 
vremurilor de astăzi. Elevii, sub îndrumarea dascălilor,  
au realizat în echipă și au prezentat, la rândul lor, 
lucrări inedite pe teme de actualiatate din domeniul 
medical, dobândind noi abilități de comunicare și 
competențe specifice, și demonstrând astfel că au 
capacitatea necesară de a-și desfășura activitatea într-
un mediu mereu provocator. 

În anul 2019 își finalizau studiile primii absolvenți ai 
profilului sanitar din cadrul Seminarului Teologic 
Ortodox din București. Cu acest prilej, Preafericitul 
Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române i-
a primit pe primii absolvenți și pe profesorii lor la 
Palatul Patriarhiei, felicitându-i  pe elevi pentru că au 
ales și finalizat aceast profil, subliind importanța 
activității lor;, Domeniul  acesta al sănătății este unul 
sacru, deoarece sănătatea este un dar de la Dumnezeu, 
iar acest dar trebuie păstrat, cultivat, apărat și 
evidențiat”. De asemenea, Preafericirea Sa a subliniat, 
în mesajul transmis cu acest prilej, că potrivit Sfintelor 
Evanghelii, Mântuitorul Hristos este prezent atât în 
medicul care săvârșește actul medical și se îngrijește de 
bolnav, cât și în pacienți, arătând prin această afirmație 
importanța covârșitoare a credinței în dobândirea 
sănătății. Aș menționa aici importanța pe care Sf. Vasile 
cel Mare -inițiatorul activităților caritabile, concretizate 
în renumita Vasiliadă-o acorda în veacul al IV-lea  

 

 

 

2 Încă din secolul al IV-lea, Biserica Creștină a avut inițiativa de a angaja 
medici profesioniști, de a le organiza serviciul și a-i remunera. Timothy S. 
Miller susține că,, acele xenodocheia(spital mănăstiresc) bizantine 
reprezintă nu numai primele instituții publice care oferă îngrijiri medicale 
bolnavilor, ci și principalul curent, al dezvoltării spitalicești de-a lungul 
Evului Mediu, din care atât Occidentul latin, cât și Orientul musulman s-au 
inspirat pentru propriile echipamente medicale. A retrasa nașterea și 
dezvoltarea centrelor pentru bolnavi în imperiul Bizantin înseamnă a scrie 
primul capitol al istoriei spitalului însuși” T.S.Miller The Birth of the 
Hospital in the Byzantine Empire Apud Pr. Dr. Ștefan Zară, Sfântul Vasile 
cel Mare, ocrotitorul săracilor și al bolnavilor, Ziarul Lumina, 2009, 
www.ziarullumina.ro. La noi, bolnițele (cuvânt de origine sârbă, considerat 
locul unde se află bolnavi) apar menționate în actele oficiale ale Țării 
Românești pentru prima dată în secolul al XVI-lea, în documentul prin care 
Vladislav Voievod dăruia, în anul 1523, bolniței de la Simidreni jumătate din 
veniturile unei cășerii ca:,,să le fie hrană fraților de la bolniță”  A se vedea 
Pr. Ciprian Bâra, Mii de bolnavi și-au găsit vindecarea în bolnițele 
mănăstirești, Ziarul Lumina, 2008. În București se înființează de către 
Spătarul Mihai Cantacuzino la 14 decembrie 1704  în curtea Mănăstirii 
Colțea din centrul Capitalei, primul spital - Colțea, ce cuprindea 24 paturi și 
o farmacie, Tratat de îngrijiri medicale pentru asistenții medicali 
generaliști, Coodonator Prof. dr. Marcean Crin, Vol. I, Editura 
Universitară,,Carol Davila”,București, 2021, p. 22-23. 

medicilor (pe care îi așeza între meșteșugari) atunci când 
li se adresa astfel: ,,Toți cei care vă îndeletniciți cu  
medicina știți că chemarea voastră înseamnă grija față de 
om. Și mi se pare că cel care pune știința aceasta înaintea 
tuturor celorlalte îndeletniciri, cărora își poate închina 
omul râvna, și-a găsit judecata cuvenită și nu s-a depărtat 
de ceea ce trebuie crezut; în schimb e tot atât de adevărat 
că de lucrul cel mai prețios dintre toate, care este viața, îți 
vine să fugi ca de ceva dureros atunci când nu poți reda 
cuiva sănătatea.”(Epistola 189 - Pr. Dr. Ștefan Zară, 
Sfântul Vasile cel Mare, ocrotitorul săracilor și al 
bolnavilor, Ziarul Lumina, 2019, www.ziarullumina.ro) 

Asistentul medical este pus în postura ca astăzi, poate mai 
mult decât oricând, pentru a nu fi considerat doar un 
simplu executant al unor proceduri medicale, să-și 
reconsidere poziția față de pacient și folosind strategii și 
metode de comunicare eficiente să exprime prin tot ceea 
ce face sinceritate, omenie, onestitate, să asculte și să 
comunice eficient  și complet informațiile medicale, să 
arate compasiune și ematie față de fiecare bolnav în 

parte. De-a lungul istoriei2,  sunt menționate în presa 
vremii numele unor eroine în halat alb, care urmând 
cursuri de infirmiere, au devenit voluntare în spitale sau 
pe front, și  care dedicându-și, uneori, întreaga viață celor 
aflați în suferință, au înțeles că a fi asistent medical este o 
alegere conștientă, un stil de viață, o împlinire a unei 
chemări, o vocație. 

Asistentul medical trebuie să vadă profesioniștii din 
sistem ca o echipă, în care fiecare își cunoaște și îi este 
recunoscut rolul. Cei care sunt la început de drum au 
nevoie să fie îndrumați cu răbdare și să fie încurajați să-și  
exercite profesia cu dăruire de sine, și să-și înțeleagă 
meseria ca împlinirea unei vocații, în sensul apostolatului 
creștin. Cei care doresc să îmbrățișeze acest drum ar 
trebui să răspundă la câteva întrebări esențiale:  

1.Vreau să ajut cu adevărat pe cei ce au nevoie de mine?  

2. Sunt capabil să ofer speranță celor suferinzi?  

3. Am capacitatea de a mă dărui celuilalt?  

3. Pot face față provocărilor și situațiilor neprevăzute? 

Cei ce răspund afirmativ la aceste întrebări, pot spera că 
pot să-și urmeze cariera pe care singuri și-au ales-o, cu 
respect pentru viață și cu dragoste pentru semeni. 

 

 

 

2 Amintim  aici doar câteva nume: Regina Maria a României, care s-a 
implicat activ în organizarea serviciului de Cruce Roșie, aflat sub înaltul său 
patronaj, Cătălina Toderoiu (cunoscută drept Ecaterina Teodoroiu, așa cum a 
fost trecută în catalog de învățătoarea sa), Colette Lahovary Plagino - șefa 
unei echipe de infirmiere-voluntar, Maica Mina (Marina Hociotă)-infirmieră, 
și  Marta Buteanu, medic, prima femeie cu grad didactic universitar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

În toamna anului 2016, Seminarul Teologic Ortodox din 
București își deschidea porțile pentru a primi cu mult 
entuziasm pe primii elevi ai unui nou profil, altul decât 
cel consacrat pentru o școală teologică - profilul 
postliceal sanitar, cu trei calificări profesionale: asistent 
medical generalist, asistent medical de farmacie și 
asistent medical balneofiziokinetoterapie.  

Am privit cu multă bucurie aceasta inițiativă din două 
motive: Biserica Creștină s-a preocupat întotdeauna de 
sănătatea spirituală și trupească a credincioșilor săi, iar 
prin înființarea acestui profil sanitar își poate îndeplini, 
cu mult devotament și responsbilitate, această latură a 

activității ei1, iar pe de altă parte Seminarul din 
București răspunde, prin școlarizarea în mod gratuit a 
acestor elevi, unei nevoi imediate de a oferi instituțiilor 
medicale din România personal de specialitate, atât de 
necesar în vremurile dificile prin care trece societatea 
românească  de astăzi.  

Din anul 2017, în calitate de director, am remarcat 
cristalizarea, prin implicarea doamnei profesor Liliana 
Murguleț, unui corp profesoral de excepție, constituit 
din profesioniști cu expertiză și experiență în cele trei 
calificări profesionale, de amplificarea constantă a bazei 
materiale adecvată profilului sanitar, și de încheierea 
unor parteneriate cu instituții medicale de prestigiu, 
pentru a facilita elevilor participarea la programul de 
instruire practică, în conformitate cu prevederile 
curriculare. Acestea au contribuit semnificativ la 
obținerea unor rezultate bune la învățătură atât pe 
parcursul anului școlar cât și la examenul de finalizare a 
studiilor. Profesorii din comisia de examinare au 
apreciat elevii pentru competențele profesionale 
dobândite pe parcursul celor trei ani de studiu, 
procentul de promovabilitate fiind de 100%. 

 

 

 

 

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe 
Române, a fost prezent alături de înalte oficialități, de 
conducerea și de profesorii Seminarului Teologic Ortodox, la 
inaugurarea profilului postliceal sanitar, din anul 2016. 

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a luat parte, alături de înalte oficialități, de 
conducerea și de profesorii Seminarului Teologic Ortodox, la inaugurarea profilului postliceal sanitar, din 2016. 

http://www.ziarullumina.ro/
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Asistentul medical este, fără îndoială, mâna-sufletul-mintea 
care ameliorează  suferința, dar este și  trebuie să devină  în 
mod activ, conștient, vectorul de  prevenție, de promovare a 
sănătății, educatorul veritabil în slujba  acesteia.  
Rămâne în scenă în slujba oamenilor, în continuă stare de 
alertă, conștient de ceea ce poate , de limitele lui, cu zâmbetul 
pe buze, cu voce blândă și minte ageră, atent și preocupat. 
Dacă vocația de a deveni asistent medical dublată de  
expertiza dobândită și competențele acumulate se  
desăvârșește cu dragostea față de semeni, atunci cu  
siguranță, vocația se transformă în artă, arta îngrijirii. 
 

Asistența 
medicală, de la 
vocație la artă! 

 

Prof. Elena-Liliana Murguleț  

 
La toate nivelurile este unanim recunoscută importanța serviciilor 
oferite de asistenții medicali, nevoile de sănătate, de-a lungul întregii 
vieți,  fiind satisfăcute în cadrul sistemului de sănătate, atât la nivelul 
individului, dar și al colectivității. 
        Pentru Seminarul Teologic Ortodox din București, anul 2016 a  
deschis porțile învățământului din domeniul sănătății prin  
autorizarea nivelului 5 de calificare profesională.    
        Învățământul postliceal sanitar se derulează în Școala Postliceală 
Sf. Ierarh Nectarie într-o sinergie perfectă a ceea ce este învățământul 
preuniversitar derulat într-o cultură organizațională bicefală, în care 
standardelor de calitate ARACIP li se adaugă „standardele morale” 
care guvernează această instituție de învățământ de prestigiu, 
recunoscută și apreciată, Seminarul Teologic Ortodox București. 
      Din primul an de funcționare , Școala Postliceală Sf. Ierarh Nectarie 
a funcționat cu un plan de școlarizare constant, oferind astfel încredere 
și predictibilitate în ceea ce privește resursa umană și garanția unui act 
educațional de calitate. Astazi , avem profesori titulari,  asistenți 
medicali, medici , specialiști în domeniul serviciilor medicale , în 
formarea inițială a asistentului medical care să ofere elevilor contexte 
pentru dezvoltarea competențelor,  dar și promoții de absolvenți care 
au confirmat  calitatea sub care se desfășoară instruirea, atat teoretică, 
cât și cea clinică. 
      Provocarea autorizării și ulterior cea a acreditarii nivelului 
postliceal sanitar au fost  pe măsura așteptărilor și dorintei de a reuși 
a celor implicați în aceste procese complexe, în condițiile în care există 
si o mare abundență a școlilor de acest profil în peisajul școlilor 
bucureștene. Însă reușita demersului Seminarului Teologic Ortodox 
constă în faptul că școlarizează pentru viitorul sănătos al omului, 
pentru a îndeplini menirea de a dărui pieței muncii absolvenți de 
calitate și nu de a oferi pieței ...forță de muncă! Aceasta este paradigma 
în care se regăsește o întreagă viziune a Bisericii Ortodoxe Române 
care se îngrijește pentru binele OMULUI, atât prin grija față de suflet,   
dar și față de suferința trupului. Pe langă spitalele și centrele de 
îngrijire înființate de Biserică, formarea inițială a acelora  care ulterior 
se vor integra ca profesioniști  în „armata în alb” și  care vor începe să 
„ lupte”  în saloanele  pacienților, în sălile de operații, în cabinetele 
medicilor, reprezintă relația de complementaritate oferită și împlinită 
de Biserica Ortodoxă Română .  Este menirea asumata  și la nivelul 
Seminarului de întregul Corp Profesoral, de toți elevii școlii noastre, 
dar și de partenerii instituționali .  
       Recunoașterea profilului sanitar din cadrul Seminarului Teologic 
Ortodox la nivelul Bucureștiului,  s-a produs natural, fără promovare 
agresivă,  fără  zgomot, cu decență și discreție,  doar de la suflet la 
suflet, de la om la om . 
       Asistentul medical este, fără îndoială,  mâna-sufletul-mintea care 
ameliorează  suferința, dar este și  trebuie să devină  în mod activ, 
conștient, vectorul de  prevenție, de promovare a sănătății, educatorul 
veritabil în slujba  acesteia. Rămâne în scenă în slujba oamenilor, în 
continuă stare de alertă, conștient de ceea ce poate , de limitele lui, cu 
zâmbetul pe buze, cu voce blândă și minte ageră, atent și preocupat. 
Dacă vocația de a deveni asistent medical dublată de expertiza 
dobândită și competențele acumulate se desăvârșește  cu dragostea 
față de semeni, , atunci cu siguranță , vocația  se transformă în artă, 
arta îngrijirii . 
       În această perspectivă , se desfășoară și activitățile extrașcolare 
(conferințe, seminarii) care să dezvolte nivelul achizițiilor  de onoare 
ale asistentului medical - de a empatiza ,  de a fi sufletește, alături de 
persoana aflată în suferință, de a „lucra necontenit pentru a oferi 
asistență profesională competentă și tratamente medicale adecvate 
întreținerii sau redobândirii sănătății trupești și a echilibrului 
sufletesc” (Patriarhul Daniel, 12 mai 2020). 
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INTERVIU 
 

Asistent medical 
de Farmacie 
SOARE 
ANIȘOARA 
Anul absolvirii: 2019 
Anul angajării: 2019 

 

 

Locul de muncă: PHARMA 1 
HEALTH CONCEPT SRL 
(BELLADONNA) 
 
1.Evocă momentul pe care îl consideri definitoriu în alegerea 
profesiei de asistentă medicală/ asistent  medical. 

Momentul pe care îl consider definitoriu în alegerea profesiei de asistent 
medical de farmacie a fost atunci cand mă aflam într-un lăcaș de cult și 
am observat un afiș al Școlii Postliceale Sanitare din cadrul Seminarului 
Teologic Ortodox București care anunța că se organizează examen pentru 
specialitatea de asistenți medicali de farmacie. Fără a sta mult pe 
gânduri, am luat hotărârea că este momentul să întreprind ceva pentru 
a-mi îndeplini un vis din copilărie, și anume acela de a-mi ajuta semenii 
cu tot ceea ce îmi stă în putință și pentru a aduce beneficii comunității în 
care trăiesc.  

2. Evocă două momente care ți-au dat încrederea că ai facut o 
bună alegere și te afli  ,,pe drumul cel bun”! 

Consider că am făcut o alegere excelentă pentru mine și că am astfel 
ocazia să practic o activitate care mă împlinește. Îmi place meseria pe 
care o practic cu entuziasm, pasiune și grijă față de oameni. Faptul că în 
fiecare zi am ocazia să empatizez cu pacienții, să le alin grijile și să văd 
mulțumire pe chipul lor îmi întărește convingerea că am ales bine și că 
sunt binecuvântata să îmi exercit această vocație la o vârstă mai 
înaintată. 

3. Se spune că ,,omul sfințește locul ’’ și ,,mediul influențează 
omul’’. Care sunt factorii care te-au influențat în formarea ta 
profesională , pe parcursul celor trei ani de studii din Școala  
Postliceală  Sanitară  din cadrul Seminarului Teologic Ortodox 
București? 

Faptul că Școala  Postliceală  Sanitară  se află în cadrul Seminarului 
Teologic Ortodox București mi-a oferit încrederea că voi primi o educație 
autentică și consistentă și că voi avea ocazia să învăț de la cei mai buni 
specialiști – o echipă de profesori cu experiență remarcabilă în domeniu 
.Cumulul bogat de cunoștințele acumulate în cei trei ani de studii s-a 
datorat, aș putea spune, activității educaționale de cea mai bună calitate, 
din acesta Școală. 

4. Enumeră competențele pe care le-ai dobândit pe parcursul 
celor trei ani de studii din Școala Postliceală  Sanitară , care au 
constituit atuul tău la concursul de angajare ca asistentă/ 
asistent medical  și pe care le folosești în activitate. 

În primul rând, bagajul de cunoștințe teoretice și de abilități practice 
dobândite în cei trei ani de studiu intensiv a constituit principalul meu 
avantaj la concursul de angajare și s-a dovedit a fi un atuu indispensabil 
în activitatea mea de zi cu zi în farmacie. Cu privire la competențele 
dezvoltate în perioada studiilor, aș putea enumera printre cele mai 
importante lucrul individual și în echipă, concentrare susținută, 
implicare, inițiativă, proactivitate, abilități conturate cu precădere în 
perioada practicii în cadrul laboratorului Școlii, sub îndrumarea 
doamnei Profesor Ana Ungureanu.                                                                                                    

Responsabilitatea, seriozitatea, onestitatea, tactul, empatia, echilibrul și 
un bun control comportamental sunt calități care mă definesc ca asistent 
și care consider că sunt indispensabile în rolul important pe care îl 
exercit ca promotor al sănătății și a grijii pentru semeni. În egală măsură, 
respectarea eticii și a deontologiei medicale este o valoare care mă 
reprezintă. 

5.Care a fost cel mai mare impact emoțional pe care l-ai avut 
ca debutantă/ debutant în profesie? 

La angajarea mea am avut ocazia să întâlnesc o echipă minunată de 
profesioniști care m-au primit cu căldură și cu deschidere în a mă ghida 
și a mă ajuta să mă integrez cât mai natural și mai eficient cu putință. 
Încetul cu încetul, emoțiile de la început au devenit mai puțin 
copleșitoare, odată ce am realizat că nu sunt singură în acest labirint  al 
profesiei mele, pentru care am simțit mereu o responsabilitate imensă.  

Îi sunt recunoscătoare în special și aș vrea să îi mulțumesc cu multă 
căldură  colegei mele farmacist manager (d-rei Cristina Ilona Toma) care 
a crezut în mine încă de la început, m-a îndrumat la orice impas, m-a 
încurajat și mi-a întărit ideea că toate provocările pot fi depășite atunci 
când crezi în ceea ce faci, în vocația pe care ai ales-o și când te dedici prin 

 

tot ceea ce îți stă în putință sănătății pacienților, deoarece sănătatea 
este un dar extrem de prețios dar, în același timp, și extrem de fragil. 

6.Dă o definiție în 5/6 cuvinte a profesiei pe care o practici. 

Profesia de Asistent medical de farmacie este o activitate nobilă, o 
misiune în slujba binelui și un adevărat privilegiu pentru cei care au 
pasiunea, cunoașterea necesară și sunt fericiți să o practice.  

7. Te rugăm să faci  reclamă instituției de învățământ pe 
care ai absolvit-o  ( Școala  Postliceală  Sanitară  din cadrul 
Seminarului Teologic Ortodox București). Enumeră care 
sunt atuurile acestei Școli . 

Recomand cu încredere elevilor/studenților/persoanelor care doresc 
să devină asistenți de farmacie, asistenți generaliști sau asistenți 
balneo-fizio-kinetoterapie să urmeze cursurile acestei școli de înaltă 
calitate academică, unde taxele școlare sunt suportate integral din 
bugetul instituției pe parcursul celor trei ani de studii. Mai mult decât 
atât, pe lângă activitatea teoretică bine structurată și susținută de 
profesori specialiști în domeniile de expertiză propuse, sunt cuprinse 
în programa de studiu multiple activități practice în lanțuri de 
farmacii binecunoscute pe piață, cu care Școala Postliceală Sanitară 
are parteneriate, venind astfel în sprijinul formării de asistenți 
competenți și căutați de angajatorii de top din domeniul farmaceutic. 

Aș vrea să transmit dragilor mei viitori colegi că, dat fiind faptul că 
profesia de asistent medical este ,, foarte căutată” la ora actuală pe 
piața muncii, urmarea acestor cursuri vă oferă posibilitatea de a fi 
cooptați pentru posibile angajări încă din timpul școlii, așa cum a fost 
și cazul meu.  

Personal, sunt mândră că am absolvit 
această școală ca șefă de promoție 
deoarece, așa cum spunea însuși 
Părintele Patriarh Daniel la întâlnirea 
cu prima promoție de absolvenți - 
printre care mă număr și eu -  “...Școala 
absolvită este foarte importantă din 
punct de vedere bisericesc și social și 
este un dar de la Dumnezeu care trebuie 
păstrat, cultivat, apărat și evidențiat.” 

 

Asistent medical de Farmacie Soare Anișoara 
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Testimonial   
Asistent 
medical 
generalist 
TRĂSNEA 
ELENA 
Anul 
absolvirii: 
2020 
Anul 
angajării: 
2020 

 

 

Locul de muncă: 
Basic Medical 
Center Maria   

 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Numele meu este Trăsnea Elena, am 42 de ani si 
am absolvit cursurile Școlii Postliceale Sfântul 
Nectarie din cadrul Seminarului Teologic 
Ortodox București, in august 2020. 
 
      Sunt angajata in cadrul firmei Basic Medical 
Center Maria, din iunie 2020.  
 
      Despre Școala Postliceală Sf. Nectarie am citit 
la avizierul Manastirii Radu Voda  unde merg cu 
regularitate de 17 ani intrucat aici este si 
parintele meu duhovnic, protosinghel Sava.  
 
      Alegerea meseriei a venit dupa un moment 
tensionat, cand un vecin s-a ranit si i-am acordat 
ingrijirile necesare. Atunci am realizat ca am 
stapanire de sine dar imi lipsesc cunostintele 
necesare exercitarii profesiei de asistent 
medical. cred ca mai am multe de invatat caci 
procesul de invatare – perfectionare este unul 
continuu.  
 
 
 

Toate indoilelile mi-au fost risipite 
cand am descoperit dedicarea 
profesorilor nostri care au stiut sa fie 
in primul rand pedagogi, ne-au facut 
sa ne punem intrebari despre cine 
suntem, cum dorim sa fim in aceasta 
profesie, determinandu-ne sa dorim 
sa fim bine pregatiti profesional.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In cadrul Seminarului s-au imbinat armonios 
credinta si stiinta, realizand inca o data ca nu 
putem separa trupul de suflet si ca medicul  
trateaza dar dumnezeu este cel care vindeca.  
Este minunat sa auzi tineri cantand imne 
religioase ,sa poti lua binecuvantare de la preot, 
de la sfinti, pentru ca nu de putine ori impreuna 
cu colegele am mers pentru a saruta papucelul 
Sf Efrem si sf icoane din paraclisul Seminarului si 
nu de mai putine ori ne-am aflat in Sf Manastire 
Radu Voda sarutand sfintele moaste si rugandu-
ne Domnului sa ne ajute sa fim pline de mila si 
daruire fata de oamenii care au nevoie de 
ingrijiri. 
    Pe parcursul celor trei ani am invatat sa am 
simt practic, sa lucrez in echipa, sa evaluez 
posibilii pacienti din punct de vedere psihic si 
fizic, sa-mi stabilesc prioritatile am descoperit 
oameni buni,blanzi, credinciosi dedicati 
profesiei, care au evoluat si alaturi de care am 
evoluat si eu.  
      Și pentru ca toate au un sfarsit si scoala 
noastra s-a incheiat urmand ca fiecare sa ne 
alegem un drum. eu am ramas fidela primei 
alegeri, desi mi-am dorit si inca imi doresc sa 
lucrez intr-un orfelinat si nadajduiesc ca domnul 
va randui cand voi fi pregatita, sa fac si acest 
lucru! 
      Emotional pot spune ca m-a surprins in mod 
negativ reactia unei paciente care i-a adresat 
cuvinte injurioase d-nei doctor iar d-na doctor 
Gruia (la care sunt angajată) a ales sa o ierte si 
sa continue relatia doctor-pacient cu acea 
persoana. Am inteles ca noi trebuie sa fim 
aceiasi, indiferent de interlocutorul nostru. 

Asistent medical generalist Trăsnea Elena 
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INTERVIU 
 

Asistent medical 
generalist 
CĂLAN  
ALEXANDRU  
VIOREL  
Anul absolvirii: 2021 
Anul angajării: 2021 

 

 

Locul de muncă: Spitalul de 
Urgență Elias - secția Anestezie și 
Terapie Intensivă 
 
 
1. Evocă momentul pe care îl consideri definitoriu în alegerea 
profesiei de asistentă medicală/ asistent  medical. 

                Înainte de a începe să răspund la aceste întrebări, aș vrea să 
menționez faptul că pentru mine meseria de asistent medical are la bază 
sentimentul vocațional de dăruire față de cei din jur. A fi asistent 
medical, înseamnă a te focaliza pe nevoile oamenilor, care în anumite 
împrejurări dificile au nevoie de sprijin.  

 Plecând de la premiza dăruirii și a cunoașterii unui alt domeniu 
care nu-mi era pe deplin străin, am țintit spre a deveni asistent medical. 
Încă din școala gimnazială mi-am dorit să devin cadru medical, însă 
dragostea pentru teologie și preoție a fost intensă , motiv pentru care am 
ales  mai întâi Teologia . Fiind student în primul an la Facultatea de 
Teologie “Justinian Patriarhul” din București simțeam că drumul pe care 
l-am ales nu pare a fi complet și simțeam în sinea mea că „trebuie să mai 
fac ceva”. Având reminisciența trecutului cu privire la medicină , am ales 
să mă  înscriu  și la Școala Postliceală Sanitară “Sfântul Ierarh Nectarie”.  

2. Evocă două momente care ți-au dat încrederea că ai facut o 
bună alegere și te afli  ,,pe drumul cel bun”! 

 După examenul de admitere și participarea la primele cursuri, 
mi-am dat seama că am făcut o alegere bună, căci am văzut 
profesionalismul cadrelor didactice care ne prezentau tainele medicinei 
într-un mod deosebit, cu  mare dăruire,  făcându-mă să îndrăgesc de la o 
zi la alta, această școală. Un alt moment important, care mi-a oferit 
încrederea absolută că această școală mă reprezintă, a însemnat cadrul 
special unde se țineau orele de curs. Faptul că această școală este 
integrată într-o instituție cu profil vocațional-teologic, te îndeamnă ca 
viitor asistent să pui în practică iubirea față de aproapele în toate actele 
medicale pe care le săvârșești.  

3. Se spune că ,,omul sfințește locul ’’ și ,,mediul influențează 
omul’’. Care sunt factorii care te-au influențat în formarea ta 
profesională , pe parcursul celor trei ani de studii din Școala  
Postliceală  Sanitară  din cadrul Seminarului Teologic Ortodox 
București? 

 Continuând referințele anterioare, cadrul special de care se 
bucură această școală constituie un atuu al acesteia,  spre deosebire de 
celelalte instituții de învățământ. Am învățat pe parcursul acestor ani, 
atât de teologie cât și de asistență medicală, că omul se poate vindeca 
complet, numai dacă este tratat trup-suflet. Mediul în care se desfășoară 
această școală determină pe viitorii asistenți medicali să abordeze o altă 
persepectivă asupra vindecării bolnavilor, care să aibă în centru empatia, 
dragostea și devotamentul, ca mijloace în săvârșirea actului medical.  

4. Enumeră competențele pe care le-ai dobândit pe parcursul 
celor trei ani de studii din Școala Postliceală  Sanitară , care au 
constituit atuul tău la concursul de angajare ca asistentă/ 
asistent medical  și pe care le folosești în activitate. 

                Pe lângă vasta pregătire profesională pe care o au cadrele 
didactice, la această școală am dobândit un cumul important de abilități 
practice care au stat la temelia experiențelor profesionale. Încă din 
primul an am îmbinat teoria cu practica , străduindu-ne să asimilăm 
anumite tehnici  medicale în cadrul laboratorului de nursing. Faptul că 
întotdeauna ceea ce învățam din punct de vedere teoretic puneam și în 
practică, a reprezentat un atuu important în angajarea mea în secția ATI 
. Pe lângă competențele de ordin practic se numără și cele vocaționale, 
care au fost dobândite prin prisma mediului vocațional – teologic în care 
am studiat, astfel că ordinea și disciplina au fost și sunt definitorii în 
exercitarea profesiei de asistent. Însa, cea mai importantă competență 
dobândită în cadrul Școlii Postliceale Sanitare “Sfântul Ierarh Nectarie”, 
este  empatia față de bolnav, care uneori lipsește în spitale, făcându-ne 
simpli prestatori de servicii medicale. Am încercat și încerc să tratez 
fiecare pacient ca făcând parte din propria familie, alocându-mi tot 
timpul în care sunt la serviciu spre vindecare și starea lui de bine.  

 

5. Care a fost cel mai mare impact emoțional pe care l-ai 
avut ca debutantă/ debutant în profesie? 

         Îmi pare rău, dar nu aș vrea să răspund la această întrebare. 
Mulțumesc! 

6. Dă o definiție în 5/6 cuvinte a profesiei pe care o practici. 

          Devotament, empatie, dedicare și credință în vindecare.  

7. Te rugăm să faci  reclamă instituției de învățământ pe 
care ai absolvit-o  ( Școala  Postliceală  Sanitară  din cadrul 
Seminarului Teologic Ortodox București). Enumeră care 
sunt atuurile acestei Școli. 

          Spre deosebire de celelalte școli sanitare, această instituție are 
la temelie credința în Dumnezeu care este Vindecătorul tututor 
bolilor. Această școală se raportează dual, atât la dinamismul actului 
medical actual, cât și spre Dumnezeu, îmbinând frumos vindecarea 
sufletească de cea trupească.  

          La baza bolii stă păcatul, însă secularismul actual nu mai 
expune această teorie, ci exclude cauza  păcatului, lăsând să se 
înțeleagă că boala apare doar din anumite perspective genetice și 
externe. Această școală aduce în conștiința elevilor săi aceste 
elemente pe care fiecare și le poate însuși. 

Aș alege încă o dată această instituție 
(Școala Postliceală Sanitară “Sfântul 
Ierarh Nectarie), fiindcă aici am întâlnit 
adevărați mentori și cadre medicale de 
excepție care fac cinste atât mediului 
profesoral cât și celui medical. Mediul 
academic  îmbină serios utilul cu plăcutul 
dând pe viitor absolvenți bine pregătiți , 
viitoare cadre medicale ancorate în 
tainele îngrijirii pacienților și a 
satisfacerii nevoilor fundamentale ale 
acestora tot ceea ce îți stă în putință 
sănătății pacienților, deoarece sănătatea 
este un dar extrem de prețios dar, în 
același timp, și extrem de fragil. 

 

 

Asistent medical generalist Călan Alexandru Viorel 
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Testimonial 
Asistent 
medical 
de 
farmacie 
CIUCĂ 
EMILIA 
ADRIANA 
Anul 
absolvirii: 
2020 
Anul 
angajării: 
2021 

 

 

Locul de muncă: 
Dante 
International   

 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am absolvit în anul 2020, iar în martie 2021 m-am 
angajat la Dante International. 
Ceea ce mi-a dat încredere că sunt pe drumul bun în 
alegerea de a deveni asistent medical au fost :vârsta , 
ambiția mea si colegii mei care au avut încredere în mine. 
 
 Competențele dobândite pe perioada studiilor în cadrul 
Școlii Postliceale Sanitare Sf. Ierarh Nectarie , sunt: 
cunoașterea medicamentelor , a suplimentelor nutritive , 
cunoașterea produselor naturiste , modul de interacțiune 
cu clienții ( empatia față de  nevoile lor  ca pacienti) . 
 
 Competențele pe care le-am dobândit pe parcursul celor 
trei ani de studii din Școala Postliceală  Sanitară , care au 
constituit atuul meu la concursul de angajare ca asistentă 
au fost: cunoașterea tehnicilor de  preparare a  cremelor 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
și unguentelor în farmacie , cunoașterea produselor din 
categoria dermatocosmeticelor , recomandari și asocieri 
raportate la nevoile pacentului. 
 

Impactul emotional  din perioada de probă la locul de 
muncă a pus presiune asupra mea, dar am reușit sa 
depășesc acest moment! 

O definiție a profesiei mele? Iat-o: Asistent de farmacie = 
răbdare , cunoastere , respect , dedicatie . 

 Recomand  Școala Postliceală Sanitară Sf. Ierarh 
Nectarie deoarece este o școala subvenționată de stat , cu 
profesori care au fost sprijin si model de urmat pentru 
elevii lor! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asistent medical de farmacie Ciucă Emilia Adriana 
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INTERVIU 
 

Asistent medical  
Balneofizio- 
kinetoterapie 
KEPTEA  
ELENA  
VICTORIA 
Anul absolvirii: 2020 
Anul angajării: 2021 

 

 

Locul de muncă: Rovas Medical 
Center și colaborator la Clinica 
Perfect Contour 
 
 
1. Evocă momentul pe care îl consideri definitoriu în alegerea 
profesiei de asistentă medicală/ asistent  medical. 

Întotdeauna am simțit o chemare față de profesia de asistent medical, 
însă m-am specializat și am activat în alt domeniu. În anul 2017, o 
prietenă mi-a spus despre examenul de admitere la școală și m-a 
încurajat să mergem și să îl susținem împreună. M-am gândit că 
niciodată nu e prea târziu să îți urmezi visul, așa că am decis să învăț , să 
mă pregătesc și am fost admisă.  

2. Evocă două momente care ți-au dat încrederea că ai facut o 
bună alegere și te afli  ,,pe drumul cel bun”! 

Cred că cel mai important a fost momentul în care am început studiul 
propriu-zis și am constatat că îmi este foarte ușor să asimilez 
cunoștințele teoretice , pentru că mi se părea totul foarte interesant. M-
am convins că într-adevăr, am făcut alegerea cea bună,  atunci când am 
început practica la Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și 
Balneoclimatologie și am observat câtă împlinire îmi aduce lucrul cu 
pacienții. 

3. Se spune că ,,omul sfințește locul ’’ și ,,mediul influențează 
omul’’. Care sunt factorii care te-au influențat în formarea ta 
profesională , pe parcursul celor trei ani de studii din Școala  
Postliceală  Sanitară  din cadrul Seminarului Teologic Ortodox 
București? 

Profesorii pe care i-am avut au fost extraordinari, atât din punct de 
vedere profesional cât și personal. De asemenea, colegii au fost niște 
persoane deschise, iar atmosfera generală era una pozitivă, motivantă. 

4. Enumeră competențele pe care le-ai dobândit pe parcursul 
celor trei ani de studii din Școala Postliceală  Sanitară , care au 
constituit atuul tău la concursul de angajare ca asistentă/ 
asistent medical  și pe care le folosești în activitate. 

Printre competențele dobândite ( cunoștințe teoretice, abiltați practice și 
atitudini formate) pe parcursul celor 3 ani de studiu, folosite constant în 
activitatea pe care o desfășor, aparțin domeniului  anatomie și fiziologie 
umană,  fizica mecanică și electricitatea, psihologia, etica și deontologia 
medicală, tehnicile de îngrijire, igienă generală și epidemiologi, 
ortopedia și traumatologia, comunicarea profesională, tehnologia 
informației și comunicării, terapia cu curenți ( de joasă, medie și înaltă 
frecvență),  terapia prin câmpuri magnetice, biomecanica articulară și 
bilanțul muscular precum și kinetoterapia. 

5. Care a fost cel mai mare impact emoțional pe care l-ai avut 
ca debutantă/ debutant în profesie? 

Momentul în care am tratat singură, primul pacient ! 

6. Dă o definiție în 5/6 cuvinte a profesiei pe care o practici. 

A fi asistent medical nu constă doar în a trata corpul pacientului, ci 
trebuie să îi oferi și empatie și sprijin emoțional, dându-i încredere că 
totul va fi bine.  

7. Te rugăm să faci  reclamă instituției de învățământ pe care 
ai absolvit-o  ( Școala  Postliceală  Sanitară  din cadrul 
Seminarului Teologic Ortodox București). Enumeră care sunt 
atuurile acestei Școli . 

Sunt fericită că am ales să urmez cursurile Școlii Postliceale Sanitare din 
cadrul Seminarului Teologic Ortodox București, deoarece acestea au 
contribuit nu doar la instruirea și specializarea mea profesională, ci și la 
dezvoltarea mea personală, prin intermediul profesorilor pe care i-am 
avut și a condițiilor excelente de studiu.  

 

Sunt fericită că am ales să urmez 
cursurile Școlii Postliceale Sanitare din 
cadrul Seminarului Teologic Ortodox 
București, deoarece acestea au 
contribuit nu doar la instruirea și 
specializarea mea profesională, ci și la 
dezvoltarea mea personală, prin 
intermediul profesorilor pe care i-am 
avut și a condițiilor excelente de studiu. 
Printre competențele dobândite 
(cunoștințe teoretice, abiltați practice și 
atitudini formate) pe parcursul celor 3 
ani de studiu, folosite constant în 
activitatea pe care o desfășor, aparțin 
domeniului  anatomie și fiziologie 
umană,  fizica mecanică și 
electricitatea, psihologia, etica și 
deontologia medicală, tehnicile de 
îngrijire, igienă generală și 
epidemiologi, ortopedia și 
traumatologia, comunicarea 
profesională precum și kinetoterapia. 

 
 

Asistent medical de balneofiziokinetoterapie Keptea Elena Victoria 
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INTERVIU 
 

Asistent medical 
generalist  
Edena  
Matei  
Cibea 
Anul absolvirii: 2021 
Anul angajării: 2021 

 

 

Locul de muncă: Spitalul Clinic 
Filantropia Bucuresti 
 
 

1. Evocă momentul pe care îl consideri definitoriu în alegerea 
profesiei de asistentă medicală/ asistent  medical. 

Alegerea de a deveni asistentă medicală a venit odată cu nașterea fiicei 
mele. Atunci am realizat că  am nevie de un suport specializat pentru 
îngrijirea copilului, pentru că  doream să -i ofer tot ceea ce era mai bun 
!Mi-am dorit să pot să-mi ingrijesc familia, să le pot fi de un real sprijin 
atât lor cât și oamenilor care sunt în nevoie.  

2. Evocă două momente care ți-au dat încrederea că ai facut o 
bună alegere și te afli  ,,pe drumul cel bun”! 

În mod sigur unul dintre momente a fost atunci când  profesorii mei mi-
au dat de înțeles pe parcursul studiilor, că mi se potrivește această 
profesie . Alt moment a fost cand eu am înțeles cu adevarat că... ma simt 
bine, utilă în mediul intraspitalicesc (la acel moment eram în stagiul de 
practică și eram în postura de „învatăcel”. Țin minte că mă întorceam 
acasă încrezătoare că sunt capabilă să fac față situațiilor medicale și eram 
dornică să văd ce-mi va rezerva următoarea zi în care mă întorceam 
printre pacienți. Încrederea  că,, pot!” a venit mereu din interiorul meu 
în mod sigur și pentru că mama mea este asistentă medicală , un exemplu 
de devotament si iubire față de oameni. 

3. Se spune că ,,omul sfințește locul ’’ și ,,mediul influențează 
omul’’. Care sunt factorii care te-au influențat în formarea ta 
profesională , pe parcursul celor trei ani de studii din Școala  
Postliceală  Sanitară  din cadrul Seminarului Teologic Ortodox 
București? 

Familia mea și oamenii pe care i-am întâlnit atât în cadrul acestei școli, 
profesori  și colegi, oamenii întălniți în stagiile de practică (personalul 
medical ) m-au influențat pozitiv  și mi-au dat un vibe bun pentru a 
merge  mai departe pe acest drum, care nu este  ușor! Cu toți au 
contribuit la formarea mea ca si asistent medical și le mulțumesc 
(indirect!) pentru felul în care s-au comportat față de mine, pentru 
modul în care mi-au explicat și arătat ,,lucruri”, pentru încurajări și 
pentru faptul ca eu i-am perceput ca fiind oamenii pe care Dumnezeu mi 
i- a scos în cale tocmai pentru a-mi arăta că sunt pe drumul cel bun. 

4. Enumeră competențele pe care le-ai dobândit pe parcursul 
celor trei ani de studii din Școala Postliceală  Sanitară , care au 
constituit atuul tău la concursul de angajare ca asistentă/ 
asistent medical  și pe care le folosești în activitate. 

Din punct de vedere al competențelor dobăndite pe parcursul anilor de 
studiu, m-au ajutat foarte mult cele legate de îngrijirea pacientului , atât 
la nivel teoretic căt și practic; de asemenea,  a contat  modul de înțelegere 
și comunicare cu pacientul și doresc să punctez aici o valoare importantă 
care mi-a fost transmisă de către profesorii mei :empatia-  necesară 
odată cu „livrarea” serviciilor medicale ( oricare ar fi ele). 

Și acum pot spune ca mă ghidez dupa ceea ce am învățat în școală: mă 
întorc adesea la notițele mele și  pun în practică tehnicile de îngrijire. Nu 
uit niciodată căt de importantă este comunicarea cu pacientul! 

5. Care a fost cel mai mare impact emoțional pe care l-ai avut 
ca debutantă/ debutant în profesie? 

Cel mai mare impact emoțional la debutul în profesie   a fost atunci când, 
în calitate de asistent medical debutant pe secția de Neonatologie am 
oferit primele îngrijiri nou-nascutului, imediat dupa naștere, facându-i 
apoi cunoștință cu mama lui.  

Lucrând cu copiii nou-născuți, mai ales cu prematurii, am emoții de 
fiecare dată; am satisfacție cand o parte din îngrijirea acordată acestora 
mi se datorează și bucurie atunci cand o ajut pe mamă să-și atașeze 
copilul la sîn, să-l îmbrățișeze pentru prima dată și să plece acasă cu bine. 

 

 

6.Dă o definiție în 5/6 cuvinte a profesiei pe care o practici. 

Cred cu tărie că actul medical nu ar fi desăvârșit fară implicarea 
asistentului medical. Referindu-mă strict la ceea ce practic-asistent 
medical pe secția de Neonatologie- pot spune că din această 
perspectivă sunt importante  cunostințele teoretice si practice , 
iubirea, atenția față de copii dar și sprijinul acordat mamei pentru 
îngrijirea copilului și  gestionarea emotiilor ei.  

7. Te rugăm să faci  reclamă instituției de învățământ pe 
care ai absolvit-o  ( Școala  Postliceală  Sanitară  din cadrul 
Seminarului Teologic Ortodox București). Enumeră care 
sunt atuurile acestei Școli . 

Recomand Școala postliceală sanitară din cadrul Seminarului 
Teologic Ortodox București pentru: 

- locurile bugetate  puse la dispoziția celor care vor să îmbrățișeze o 
carieră profesională în domeniul sanitar si care vor să se pregătească 
într-un mediu propice dezvoltarii lor (mă refer aici la dotările acestei 
școli , în  special la laboratorul de Nursing unde se pot pune în 
practică tehnicile de  îngrijire ale pacientului); 

-cadrele didactice sunt bine pregatite : profesori orientati către 
pregătirea temeinică a elevului; 

-mediul de desfășurare a cursurilor (caldura cu care eram primiți la 
cursuri, datorită și faptului că acestea se desfașoară în cadrului 
Seminarului teologic); 

- organizarea stagiilor de practica în instituții medicale notabile; 

-receptivitatea personalului de la secretariat; 

-diploma de asistent medical recunoscută. 

 

Îndemn pe toți cei care își doresc o 
carieră în domeniul asistenței 
medicale să aleagă cu încredere 
această școală pentru că sunt 
convinsă că... merită! 

Asistent medical generalist Edena Matei Cibea 
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INTERVIU 
 

Asistent medical 
generalist 
Postolache  
Trică  
Silvia 
Anul absolvirii: 2021 
Anul angajării: 2021 

 

 

Locul de muncă: Focus Lab 
Plus/oncologie   
 
 
1. Evocă momentul pe care îl consideri definitoriu în alegerea 
profesiei de asistentă medicală/ asistent  medical. 

                În anul 1987 am susţinut examenul de admitere la Liceul Sanitar 
Brăila dar din păcate s-a soldat cu un eşec.Parcursul meu profesional 
ulterior s-a concretizat în lumea finanţelor dar timp de 20 de ani nu am 
simţit niciodată împlinire şi mulţumire.În 2017, în urma primirii unui 
diagnostic medical am hotărât să-mi schimb radical stilul de viaţă şi să 
mă îndrept spre domeniul pe care mi l-am doritb din adolescență, care  
îmi  apărea frecvent în gânduri : domeniul medical!  Astfel, după 20 ani 
de muncă în Finanțe , am hotarât să demisionez și… nu regret! 

2. Evocă două momente care ți-au dat încrederea că ai facut o 
bună alegere și te afli  ,,pe drumul cel bun”! 

 Primul  moment a fost atunci  când doamna profesoară de 
Anatomie (T.Badea) ,   în ultima oră de curs din  anul  întâi m -a 
nominalizat  printre alți  câţiva colegi cu bune rezultate, ca potenţial  
asistent şef. Al doilea moment a fost  când ,  vorbind cu  aparţinătorul 
unei paciente care decedase în secția noastră , la finalul  convorbirii mi- 
a spus că discuţia purtată   i-a adus multă linişte şi, de doi  ani de la acel 
moment, primesc  de ziua mea un gând bun şi o urare transmise  de acea 
persoană  

3. Se spune că ,,omul sfințește locul ’’ și ,,mediul influențează 
omul’’. Care sunt factorii care te-au influențat în formarea ta 
profesională , pe parcursul celor trei ani de studii din Școala  
Postliceală  Sanitară  din cadrul Seminarului Teologic Ortodox 
București? 

 Am avut marea bucurie de a-l avea în primii doi ani de formare 
ca şi îndrumător pe dl.diriginte Presler Viorel , care , prin  modul de 
abordare holistică a pacientului , mai ales din punctul de vedere spiritual 
al fiecărei  nevoi  afectate ( a pacientului)  m- au  impactat foarte puternic! 

-Calitatea umană şi profesională a întregului corp profesoral . 

-Îndemnul cadrelor didactice de a nu abandona niciodată , de a nu pierde 
timpul (element vital în salvarea vieţii pacientului ) , precum şi faptul că   
în activitatea profesională  trebuie să primeze nevoile pacientului și nu 
nevoile personale !  

4. Enumeră competențele pe care le-ai dobândit pe parcursul 
celor trei ani de studii din Școala Postliceală  Sanitară , care au 
constituit atuul tău la concursul de angajare ca asistentă/ 
asistent medical  și pe care le folosești în activitate. 

 -dăruire ( fără a urmări alt interes decât al pacientului aflat în nevoie) 

-empatia  

-dragostea faţă de aproape 

-îndelunga răbdare ( care nu m-a caracterizat până a fi devenit asistent 
medical!) 

-străduinţa temeinică 

-şi cel mai important:,, mergi  pe  drumul  ales  căci  abia la final vei  afla  
unde te va duce’’. 

5. Care a fost cel mai mare impact emoțional pe care l-ai avut 
ca debutantă/ debutant în profesie? 

A fost momentul când am aplicat prima branulă , iar  pacientul m-a 
felicitate, spunându-mi:  ,,nesperat de bine,aveţi o mână foarte sigură şi 
uşoară’’. 

6. Dă o definiție în 5/6 cuvinte a profesiei pe care o practici. 

Definitia  mea pentru profesia de asistent medical  este:  Vocaţia de a 
prelua din neputinţă şi de a dărui  sprijin celor aflaţi în suferinţă! 

 

7. Te rugăm să faci  reclamă instituției de învățământ pe 
care ai absolvit-o  ( Școala  Postliceală  Sanitară  din cadrul 
Seminarului Teologic Ortodox București). Enumeră care 
sunt atuurile acestei Școli. 

          Dacă m aş întoarce la momentul 2018 aş alege aceeaşi instituţie 
de învăţământ , pentru tot ceea ce am primit aici, pentru toată liniştea 
şi calmul apărute brusc în tumultul vieţii mele, datorită profesorilor 
şi îndrumătorilor,pentru toate informaţiile şi strădania de a ne 
modela , pentru toată sârguinţa ca noi să nu abandonăm ,pentru toată 
inspiraţia şi dorinţa de a forma viitoare  cadre medicale cu altă  
viziune. 

Școala  Postliceală  Sanitară  din cadrul 
Seminarului Teologic Ortodox București 
este deschizătoarea de drumuri spre un 
alt fel de percepţie asupra formării 
cadrelor medicale ,către însănătoşirea 
mediului de lucru în spitale şi clinici 
,pentru continuarea valorilor pe care 
Sfântul Vasile Cel Mare le-a lăsat ca 
piatra de căpătâi la înfiinţarea bolniţelor. 
A pune pe primul plan persoana ale căror 
nevoi fundamentale sunt afectate , a te 
implica şi a dori să ştergi lacrima celui 
aflat în suferinţă, este deviza acestei 
instuţii de învăţământ. 

 

Asistent medical generalist Postolache Trică Silvia 
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Asistent  
medical  
generalist 
Paula Dodoi  
Arsenescu 
Anul absolvirii: 2021 
Anul angajării: 2021 

 

 

Locul de muncă: Cris Medical   
 
 
1. Evocă momentul pe care îl consideri definitoriu în alegerea 
profesiei de asistentă medicală/ asistent  medical. 

                Momentul definitoriu a fost cand o persoana foarte importanta 
din viata mea mi-a zis ca acesta este drumul meu si ca voi reusi sa 
profesez in ceea ce imi place! Așadar, o încurajare și un îndemn! 

 

2. Evocă două momente care ți-au dat încrederea că ai facut o 
bună alegere și te afli  ,,pe drumul cel bun”! 

 Atunci când am cunoscut profesorii Școlii, care mi-au dat 
increderea necesară de a merge mai departe în această meserie si prima 
recoltare de sânge pentru analize medicale.  

 

3. Se spune că ,,omul sfințește locul ’’ și ,,mediul influențează 
omul’’. Care sunt factorii care te-au influențat în formarea ta 
profesională , pe parcursul celor trei ani de studii din Școala  
Postliceală  Sanitară  din cadrul Seminarului Teologic Ortodox 
București? 

 Pentru mine, profesorii  au avut o mare influență în formarea 
mea profesională! Lor  le mulțumesc pentru tot sprijinul! Învățăturile cu 
care au contribuit, mediul  academic din Seminarul Teologic Ortodox în 
care ființează Școala Postliceală Sanitară au fost pentru mine 
,,amestecul”  prielnic pentru a învăța.  

 

4. Enumeră competențele pe care le-ai dobândit pe parcursul 
celor trei ani de studii din Școala Postliceală  Sanitară , care au 
constituit atuul tău la concursul de angajare ca asistentă/ 
asistent medical  și pe care le folosești în activitate. 

                În trei cuvinte: profesionalism, comunicare , empatie! 

 

5. Care a fost cel mai mare impact emoțional pe care l-ai avut 
ca debutantă/ debutant în profesie? 

                Lucrez in domeniul medical de aproximativ 8 ani , mai întâi ca 
registrator medical, apoi ca asistent medical și  pot spune că eram deja 
obișnuită și familiarizată cu meseria. Așadar, nu am trăit înca un 
eveniment major care sa mă afecteze emoțional. 

 

6. Dă o definiție în 5/6 cuvinte a profesiei pe care o practici. 

                Profesia pe care o am , o pot defini ca: Sentimentul de satisfacție 
pe care îl ai atunci cand ajuți oameni bolnavi, care au nevoie de un suflet 
cald și o vorbă bună. 

 

7. Te rugăm să faci  reclamă instituției de învățământ pe care 
ai absolvit-o  ( Școala  Postliceală  Sanitară  din cadrul 
Seminarului Teologic Ortodox București). Enumeră care sunt 
atuurile acestei Școli. 

                Școala Postliceală Sanitară din cadrul Seminarului Teologic 
Ortodox București are cele mai mari atuuri : faptul ca este gratuită 
(=Școală de stat),  prin faptul că te sprijină în formarea ca asistent 
medical , prin materiile de studiu și  profesorii care le predau , prin  
mediul cald și pacea sufletească oferite, toate laolaltă constituind condiții 
necesare pentru a învăța și a te simți protejat/liniștit! 

Pentru mine, această  școală are o mare semnificatie: este ȚELUL meu în 
viața profesională! 

 

 

Școala Postliceală Sanitară din 
cadrul Seminarului Teologic 
Ortodox București are cele mai 
mari atuuri: faptul că este gratuită 
(Școală de stat),  prin faptul că te 
sprijină în formarea ca asistent 
medical, prin materiile de studiu 
și profesorii care le predau, prin  
mediul cald și pacea sufletească 
oferite, toate laolaltă constituind 
condiții necesare pentru a învăța 
și a te simți protejat/liniștit! 

 

Pentru mine, această  școală are o 
mare semnificatie: este ȚELUL 
meu în viața profesională! 

 

Asistent medical generalist Paula Dodoi Arsenescu 
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INTERVIU 
 

Asistent medical 
balneofizio- 
kinetoterapie 
HERDA  
DANIEL 
Anul absolvirii: 2020 
Anul angajării: 2021 

 

 

Locul de muncă: Radar Azil de 
Bătrâni 
 
 
1. Evocă momentul pe care îl consideri definitoriu în alegerea 
profesiei de asistentă medicală/ asistent  medical. 

Momentul pe care îl consider definitoriu  în alegerea profesiei medicale 
este atunci când m-am simțit suficient de bine și recuperat complet după 
un accident vascular cerebral... și trebuia să-i multumesc cumva lui 
Dumnezeu pentru șansa la o nouă viață , de aceea am decis să ajut 
oamenii aflați în aceeași situație prin care am trecut și eu. 

 

2. Evocă două momente care ți-au dat încrederea că ai facut o 
bună alegere și te afli  ,,pe drumul cel bun”! 

Încrederea ca mă aflam pe drumul ,,cel bun” profesional vorbind, a fost 
când am văzut bucurie pe chipul primului pacient cu care lucram, în 
momentul în care acesta a efectuat primele mișcări. Apoi, sentimente de 
împlinire și satisfacție pe care le-am simțit în momentele în care un 
pacient s-a sprijinit pe propriile picioare după 16 ani de imobilizare la 
pat. Tot atunci mi-am spus în sinea mea că s-ar părea că mă pricep în 
ceea ce fac, dar priceperea mea era izvorâtă din relația mea cu 
Dumnezeu!  

 

3. Se spune că ,,omul sfințește locul ’’ și ,,mediul influențează 
omul’’. Care sunt factorii care te-au influențat în formarea ta 
profesională , pe parcursul celor trei ani de studii din Școala  
Postliceală  Sanitară  din cadrul Seminarului Teologic Ortodox 
București? 

Ceea ce m-a influențat și format pe parcursul studiilor au fost: în primul 
rând susținerea Sfântului Nectarie, unul dintre sfinții noștri vindecători 
și apoi pregătirea, dăruirea și susținerea profesorilor pe tot parcursul 
instruirii noastre, ca elevi și viitori asistenți.  

 

4. Enumeră competențele pe care le-ai dobândit pe parcursul 
celor trei ani de studii din Școala Postliceală  Sanitară , care au 
constituit atuul tău la concursul de angajare ca asistentă/ 
asistent medical  și pe care le folosești în activitate. 

 Competențele dobândite pe parcusul Școlii Postliceale care acum 
constituie atuul meu ca profesionist sunt: cunoașterea tehnicilor și 
metodelor de ajutorare și recuperare a pacienților ,  empatia și  dragostea 
pentru semenii care trec prin boală. 

 

5. Care a fost cel mai mare impact emoțional pe care l-ai avut 
ca debutantă/ debutant în profesie? 

Cel mai mare impact emoțional la debutul în profesie a fost teama de a 
nu greși , sau, în loc de a face bine, să nu fac mai mult rău fără să vreau! 

 

6. Dă o definiție în 5/6 cuvinte a profesiei pe care o practici. 

.,,Dumnezeu vindecă, iar  tu doar ajuți pacientul!” este definiția pe care 
eu o dau asaistentului medical de Balneofiziokinetoterapie și recuperare 
medicală. 

 

7. Te rugăm să faci  reclamă instituției de învățământ pe care 
ai absolvit-o  ( Școala  Postliceală  Sanitară  din cadrul 
Seminarului Teologic Ortodox București). Enumeră care sunt 
atuurile acestei Școli. 

Pot spune că Școala Postliceală Sanitară Sfântul Nectarie este locul în 
care te formezi ca Om și ca specialist medical! 

 

Ceea ce m-a influențat și format pe 
parcursul studiilor au fost: în primul 
rând susținerea Sfântului Nectarie, unul 
dintre sfinții noștri vindecători și apoi 
pregătirea, dăruirea și susținerea 
profesorilor pe tot parcursul instruirii 
noastre, ca elevi și viitori asistenți.  

.,,Dumnezeu vindecă, iar  tu doar ajuți 
pacientul!” este definiția pe care eu o dau 
asaistentului medical de 
Balneofiziokinetoterapie și recuperare 
medicală. 

Pot spune că Școala Postliceală Sanitară 
Sfântul Nectarie este locul în care te 
formezi ca Om și ca specialist medical! 

 

Asistent medical balneofiziokinetoterapie HERDA DANIEL 
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Asistent medical 
generalist 
BRADU 
PETRONELA 
Anul absolvirii: 2019 
Anul angajării: 2019 

 

 

Locul de muncă: Spitalul de 
Urgență Militar Central ,,Carol 
Davila”  
 
 
1. Evocă momentul pe care îl consideri definitoriu în alegerea 
profesiei de asistentă medicală/ asistent  medical. 

Varsta de 18 ani cand am ratat admiterea la facultatea de medicina. 

2. Evocă două momente care ți-au dat încrederea că ai facut o 
bună alegere și te afli  ,,pe drumul cel bun”! 

- anul 1 de scoala postliceala sanitară cand am descoperit materiile care 
m.au invatat tehnicile de ingrijire ale pacientului. 

- prima luna de la angajare sau primele contacte cu pacientii care mi.au 
solicitat cunostintele acumulate in scoala. 

3. Se spune că ,,omul sfințește locul ’’ și ,,mediul influențează 
omul’’. Care sunt factorii care te-au influențat în formarea ta 
profesională , pe parcursul celor trei ani de studii din Școala  
Postliceală  Sanitară  din cadrul Seminarului Teologic Ortodox 
București? 

Factorii care m.au influentat pe parcursul anilor de scoala au fost 
atitudinea si conduita cadrelor didactice si perioadele de practica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Enumeră competențele pe care le-ai dobândit pe 
parcursul celor trei ani de studii din Școala Postliceală  
Sanitară , care au constituit atuul tău la concursul de 
angajare ca asistentă/ asistent medical  și pe care le 
folosești în activitate. 

• adaptabilitate la situații noi și complexe; 

• asumarea responsabilității față de actele proprii, inclusiv 
față de eventualele erori; 

• spirit de echipă și capacitatea de a lucra independent; 

• respect față de lege și loialitate față de instituție; 

• discreție și respect față de pacienți  

5. Care a fost cel mai mare impact emoțional pe care l-ai 
avut ca debutantă/ debutant în profesie? 

Momentul in care am ingrijit un militar ranit pe frontul din 
afganistan 

6. Dă o definiție în 5/6 cuvinte a profesiei pe care o practici. 

Profesia de asistent medical este a doua profesie dupa cea de mama, 
in care poti demonstra iubirea neconditionata. 

7. Te rugăm să faci  reclamă instituției de învățământ pe 
care ai absolvit-o  ( Școala  Postliceală  Sanitară  din cadrul 
Seminarului Teologic Ortodox București). Enumeră care 
sunt atuurile acestei Școli. 

 

Școala postliceală sanitară 
Sf. Nectarie este una din 
puținele școli care oferă 
gratuit și cu multă dragoste,  
educație de specialitate de 
înaltă calitate cu ajutorul 
profesioniștilor din 
domeniu și al 
îndrumătorilor spirituali. 

 

Asistent medical generalist BRADU PETRONELA 

Profesia  

de asistent 
medical 
este a doua 
profesie 
după cea 
de mamă, 
în care poți 
demonstra 
iubirea 
necondi- 

ționată. 


