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Cuvânt înainte 

Funcționarea unui palier intermediar de formare, situat între liceu și studiile universitare, reprezintă 
o cerință a evoluțiilor contemporane privind dinamica pieței de muncă, dar și o provocare pentru  

instituțiile de învățământ. Pregătirea persoanelor pentru profiluri profesionale practice, cum sunt și 

cele ce privesc sistemul de sănătate, presupune antamarea unor direcții cu un conținut evident 

aplicativ, în care teoreticul este corelat automat cu dimensiunea experiențială, cunoașterea cu  

observația sau intervenția practică. O astfel de pistă formativă o reprezintă și școlile postliceale cu  

profil sanitar. 

Actualul Plan de Acțiune al Școlii vizează dinamica unui traseu vocațional de  mare  importanță 

socială, culturală, umană. El este propus de o echipă de specialiști redutabili, în frunte cu echipa 

managerială, și se centrează pe posibilitățile de perfectare structurală și procesuală la nivelul Școlii 

Postliceale Sanitare „Grigore Ghica-Vodă” din Iași în următorii ani, subsumând realizări evidente, dar 

și posibilități realiste de dezvoltare. Gândit după o filozofie proiectivă inedită și comprehensivă, acest 

instrument vine cu o viziune de ansamblu, dar și cu elemente factologice precise, contextuale, 

edificatoare, clare, propensatoare de speranțe și optimism acțional. 

Impunându-se ca un perimetru de înaltă educație și responsabilă instruire, Școala Postliceală 

Sanitară „Grigore Ghica-Vodă” din Iași devine o instituție emblematică pentru comunitate, în acest 
perimetru antrenându-se categorii diferite de absolvenți de liceu care și-au găsit vocația în asistarea 

și intervenția sanitară, în conformitate cu norme deontologice, profesioniste și tehnice pe măsură, dintre 

absolvenți recrutându-se slujitori ai trupului și deopotrivă ai spiritului. 

 

Prezentul proiect este deosebit de bine gândit, urmând o logică de la general la particular, de la  

apropiat la îndepărtat, de la prezent la viitor, corelând cerințe legislative cu norme interne, strategii 
macro-sistemice cu acțiuni instituționale, realități cu posibilități. Ființând ca o unitate de formare 

regională, planul ia în calcul variabile contextuale mai largi, evidențiindu-se rolul parteneriatului 

dintre instituția de învățământ și alte compartimente ale socialului. 

 

Planul instituțional, cuprins în acest material proiectiv, se va structura pornind de la un macro-context 

creionat prin invocarea politicilor educaționale naționale în materie de sănătate (din acest punct de  

vedere, sunt aduse în atenție acele cadraje legislative compatibile cu specificitatea dezvoltării 
instituției vizate în raport cu normele juridice și procedurile subsecvente), iar cadrajul conceptual și 



teoretic incipient este de bun augur, creionând „carcasa” generală în care se vor insera vectorii  

specifici de dezvoltare. 

 

Dezvoltarea acestei instituții se încadrează într-un context mai larg de ordin comunitar, juridic, 

procesual, cultural, particularizările făcându-se într-un mod natural, progresiv, organic. Structura 

acestui proiect cuprinde atât secvențe teoretice, pregătitoare, dar și metodologice-de constatare și 
diagnosticare a situației concrete dar, mai ales, secvențe constructive și proiective precise, la obiect. 

Această parte deține cea mai mare pondere în economia planului, indicând obiective, etape, resurse, 

termene, acțiuni concrete, modalități de întărire, corecție și feed-back etc. Ne impresionează plăcut 
ponderea acordată formării practice, logistica pusă în act pentru a asigura o pregătire de calitate,  
comprehensivă și aplicată. Caracterul operațional derivă nu numai din claritatea anticipărilor, ci și din 

transparența descriptorilor de calitate în raport cu care se va face și evaluarea finală a rezultatelor.  
Managementul calității constituie un reper de mare importanță în economia acestui plan. 

 

Nu mai puțin importantă este componenta ilustrativă și sugestivă a complementului imagistic 

(poze, planșe, tabele), care este generată inteligent, cu știință, inspirație expresivă, forță persuasivă, 
și care contribuie la sublinierea profilului identitar al instituției, fiind corelativă, totodată, și cu 
normele deontologice sau epistemice generale pentru un bun și corect descriptiv de politică 

instituțională. Un astfel de construct, polivalent dar și focusat pe direcții relevante, constituie un atu 
important ce anunță prefigurări pe măsură. O realitate bună este prefațată de o proiectare inteligentă. 
Lucrul bine făcut trebuie mai întâi bine gândit – e un principiu praxiologic motivant, redutabil, 

verificat. 

 
Urăm mult succes slujitorilor acestei școli în concretizarea pașilor prefigurați cu atâta acribie și 

simț al responsabilității! 

 
Prof. univ. dr. Constantin Cucoș              Iași 



 

 

 

MESAJUL DIRECTORULUI 

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „GRIGORE GHICA-VODĂ” IAȘI 

 

 
 

Stimați colegi, 
 

Scopul nostru este de a pregăti absolvenți pentru a răspunde cerințelor de pe piața 

muncii. Poate suna idealist, dar acest lucru este tocmai misiunea noastră. Este ceea ce ne 

motivează în activitatea zilnică și ne angajează responsabil în a construi o echipă performantă 
bazată pe principii participative și comunicare interpersonală. 

 
Planul de Acțiune al Școlii elaborat pentru perioada 2021-2026 conturează viziunea de 

dezvoltare a Școlii Postliceale Sanitare „Grigore Ghica-Vodă” bazată pe propunerile cadrelor 

didactice, ale elevilor și ale partenerilor de practică ce au oferit un feedback real și necesar în 

stabilirea obiectivelor de performanță ale școlii. 

 
În calitate de Director al Școlii, vă asigur de întreaga disponibilitate de a dezvolta echipa 

și sistemul educațional pe principii solide de management participativ, comunicare 

personală, încredere și devotament. 

 
 

Prof. Edmond Ciumașu 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TESTIMONIALE 



„Școala Postliceală Sanitară 
„Grigore Ghica-Vodă” din Iași mi-a 

oferit fericita ocazie de a îmbina 

activitatea profesională pe care o 

desfășor ca medic chirurg la Clinica a 

IV a Chirurgie a Spitalului Clinic 

Județean de Urgențe „Sfântul 
Spiridon” din Iași cu cea de profesor. 

De câțiva ani predau modulul de 

Chirurgie la anul II specializarea 

asistenți medicali generaliști și nu mă 

așteptam să am asemenea satisfacții 
profesionale la catedră. 

Beneficiind de o logistică foarte 

bine pusă la punct, școala oferă tot ce 
este necesar pentru pregătirea 

viitorilor asistenți medicali. 

Satisfacția mea este cu atât mai 

mare cu cât întâlnesc absolvenții 
școlii la concursurile pentru ocuparea 

posturilor vacante din spitale. 

Rezultatele obținute sunt pe 

măsura investiției făcute în ei de 
școală pe parcursul celor trei ani !” 

 
 

Dr. Cristian Velicescu 

Medic primar chirurg-Clinica a IV-a  

Chirurgie a Spitalului Clinic Județean de 

Urgențe „Sfântul Spiridon” din Iași 

 

„Școala Postliceală Sanitară „Grigore 
Ghica-Vodă” din Iași este una dintre cele 

mai reprezentative școli de profil din țară, 
cea mai mare școală din Regiunea Nord-Est 

și a doua școală ca ordin de mărime, după 

Școala Postliceală Sanitară „Fundeni” de la 
București.  

Sunt de apreciat sălile de demonstrație 
și saloanele demonstrative, laboratoarele 

de specialitate și biblioteca modernă. 

Școala a fost angrenată în proiecte cu 

finanțare europeană și a reușit să aducă 

manechine, aparatură medicală, cărți de 

specialitate. Mai presus de toate, școala 

are resurse umane foarte bine pregătite 
profesional care investesc în promoțiile de 
absolvenți știință și căldură umană. 

Aceste promoții au constituit cartea de 

vizită a școlii în țară, în Uniunea 

Europeană, în țări extracomunitare !” 

 

 
 

 

Liliana Pintilie  

Asistent medical principal licențiat 
Președinte OAMGMAMR, Filiala Iași 



 

 

 

 

„Pregătirea unui asistent medical nu ar 

fi completă fără dimensiunea dată de 

științele socio-umane. Am studiat 

curriculum-ul pentru pregătirea 

asistentului medical și am regăsit module 

ca psihologia, sociologia, comunicarea 

profesională, pedagogia. Această ofertă în 

pregătirea unui asistent medical este 

susținută la Iași, în cadrul Școlii 

Postliceale Sanitare „Grigore Ghica- 

Vodă”, de o infrastructură modernă și de 

o bibliotecă înzestrată cu ultimele apariții 
în literatura de specialitate. 

Urez succes echipei manageriale în 

atingerea obiectivelor strategice pe care 

și le-au propus.” 

 
 

 
Prof. Dr. Genoveva Farcaș 

Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu” din Iași 
(fost Inspector Școlar General 

în cadrul IȘJ Iași) 

 

 

 

 
 
 

 

„Peste jumătate dintre orele destinate 

pregătirii asistentului medical generalist 

sunt ore de învățământ clinic. Putem vorbi 

deja de o tradiție în colaborarea pe care o 

avem cu Școala Postliceală Sanitară 

„Grigore Ghica-Vodă” în pregătirea 

elevilor. 

Sunt două componente care asigură o 

pregătire de calitate. Pe de o parte școala 

oferă resurse umane cu o vastă experiență 
profesională și o bază materială foarte 
bine pusă la punct. Pe de altă parte, 

Spitalul Clinic Județean de Urgențe 

„Sfântul Spiridon” din Iași oferă tutori de 

practică, logistică și o cazuistică extrem 

de diversă.  

Succes conducerii școlii, profesorilor și 
elevilor școlii !” 

 
 

 
 

Asistent șef  Speranța Agapie 

Director de îngrijiri al 

Spitalului Clinic Județean de Urgențe 

„Sfântul Spiridon” din Iași 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Atunci când pășești pragul unui spital, realizezi responsabilitatea uriașă 
care revine unei școli postliceale sanitare în pregătirea unui asistent medical, viitor 

profesionist într-un sistem de sănătate. Școala Postliceală Sanitară „Grigore 

Ghica-Vodă” din Iași tratează cu maximă responsabilitatea pregătirea asistenților 

medicali.  

Acest lucru este vădit de logistica școlii, de înzestrarea cu aparatură 

medicală modernă, de laboratoarele de specialitate și de perfecționarea 

profesională continuă a cadrelor didactice.  

În egală măsură, parteneriatele încheiate cu spitalele partenere din 

municipiul Iași pentru derularea învățământului clinic completează în mod fericit 

pregătirea elevilor școlii.” 

 

 
Asistent șef Iulian Cozianu 

Director de îngrijiri al 
Spitalului Clinic de Urgențe 

„Prof. Dr. Nicolae Oblu” din Iași 
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Misiune, Viziune, Valori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

„Să cercetăm cele ce s-au petrecut, să cunoaștem cele 
prezente, să aplicăm cele învățate.” 

(Hipocrate (460-370 î.Hr.)) 



 

 MISIUNEA  
 Școlii Postliceale Sanitare  

 
 
 

Dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a 

personalității elevilor prin formarea de competențe 
profesionale și sociale care să conducă la integrarea 

eficientă pe piața muncii. 
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„Ceea ce ești se va vedea în ceea ce faci!” 
(Thomas Edison(1847-1931)) 



 

 VIZIUNEA   
 Școlii Postliceale Sanitare  

 
 
 

 

Îmbunătățirea actului educațional prin asigurarea celor 

mai bune resurse umane și materiale în vederea adaptării 
permanente a absolvenților la cerințele pieței muncii din 

domeniul sanitar. 
 



 



 

 VALORILE  
 Școlii Postliceale Sanitare  

 
 
 
 

 
 

Valorile promovate de Școala Postliceală 

Sanitară „Grigore Ghica-Vodă”, Iași 
fundamentează managementul școlii. 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

✓ Încredere 

 
✓ Onestitate 

 
✓ Lucrul în echipă 

 
✓ Inteligență socială 

 
✓ Implicare personală 

✓ Profesionalism 

 
✓ Responsabilitate 

 
✓ Toleranță 

 
✓ Empatie 

 
✓ Demnitate 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

1853 

 
 

 
1891 

 

1920 

1929 

Institutul surorilor 

de ocrotire absolvit 

de un număr de 302 

elevi (1929-1948). 

1852 Prima promoție de absolvenți datează din 1853   

(16 absolvenți). 

 În anul 1891, în marile orașe ale țării se înființează 

școli de agenți sanitari. Menirea lor era de a pregăti 
personal sanitar pentru circumscripțiile sanitare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

1941 

Înființarea 

Școlii de surori 

infirmiere de 

scurtă durată. 

 
 

1950 

 
 
 

1951 

 
 
 
 
 

1955 
 

În 1951 Școala specială de calificare se 
transformă în Centrul pentru Pregătirea Personalului 

Sanitar și se organizează Școala medie tehnică 

sanitară. 

Ultimele două instituții se unesc în anul 1955 

devenind Grupul Școlar Sanitar Iași. 

1973 
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1.6. Participanți, beneficiari 
 

Planul de Acțiune al Școlii reprezintă voința 

comună a personalului didactic, a personalului 

didactic auxiliar, a personalului administrativ, a 

comunității (colaboratori și reprezentanți ai 
primăriei) și a elevilor, iar elaborarea lui 

pornește de la punctele tari și slabe ale 

activității educaționale, avându-se în vedere 

următoarele aspecte: 

• elaborarea și punerea în practică a unei 
oferte educaționale care să permită pregătirea 

unitară și coerentă a elevilor; 

• crearea unui mediu de lucru adecvat 

cerințelor unei educații moderne; 

• stabilirea de parteneriate și schimburi 

culturale și derularea de programe 

extracurriculare în vederea dobândirii de 

competențe necesare integrării pe piața 

muncii; 

• profesionalizarea actului managerial; 

• asigurarea unei baze materiale bune pentru 

desfășurarea procesului educațional și 
gestionarea eficientă a acesteia. 

 

Pentru analiza poziției strategice a unității 
de învățământ aflarea tuturor actorilor 

interesați este foarte importantă. 

Actorii (stakeholderii) sunt reprezentați de 

persoanele sau grupurile de persoane sau 

organizațiile care au un interes în legătura cu 

activitatea școlii. Aceștia nu se limitează 

numai   la   celelalte   școli,   pot   cuprinde,   de 

asemenea, furnizori privați de formare 

profesională, autorități locale, organizații non- 

guvernamentale, alte agenții publice dintr-un 

anumit sector, agenți economici locali, elevi 

etc. 

 
Ansamblul acestora are o anumită influență 

asupra poziției și rolului strategic actual și a 

celui pe care școala dorește să-l atingă pe 

termen mediu și lung. 

 
Actorii care participă în cadrul planului pot 

fi promotori și suporteri activi ai Planului de 

Acțiune al Școlii. Există totuși posibilitatea ca 

aceștia să fie împotriva acestuia chiar dacă nu 

într-un mod vizibil, iar atitudinea lor variază pe 

măsură ce implementarea planului evoluează. 
Importanța identificării grupurilor de interes, 
încă din faza de inițiere a planului de acțiune al 

școlii,   dar   și   o   analizare   și   anticipare   a 

reacțiilor acestora față de plan ajută la 

eliminarea unor posibile conflicte apărute în 

implementarea Planului de Acțiune al Școlii. 

 
 
 
 
 



 

Acțiunile demarate în acest sens vor face 

planul școlii mai rezistent față de obstacolele 

neașteptate, iar echipa de implementare a 

planului poate să depisteze mai ușor care sunt 

aliații ei potențiali și coalițiile în care poate să 

intre, poate înțelege mai bine și anticipa 

pozițiile diferitelor părți implicate în proiect. 

 
Pentru determinarea raporturilor cu actorii 

care au un anumit interes în legătură cu școala 

și cu activitățile acesteia trebuie avute în 
vedere următoarele aspecte: 

• aflarea tuturor factorilor interesați care sunt 

cu adevărat importanți pentru școală; 

• analizarea naturii relațiilor factorului 

interesat și a influenței acestora; 

• determinarea nevoilor/intereselor specifice 

ale acestora în raporturile cu școala; 

• determinarea priorităților în procesul de 

stabilire a relațiilor cu factorii interesați; 
• evaluarea modificărilor dorite în privința 

relațiilor actuale cu factorii interesați; 
• crearea unor strategii în vederea obținerii 
rezultatelor dorite. 
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Astăzi, 2021 - prin ce iese în evidență 

 
 

Școala Postliceală Sanitară „Grigore Ghica- 

Vodă” din Iași este cea mai mare școală de 

profil din Regiunea de Nord-Est a României şi a 

doua școală din țară, după Școala Postliceală 

Sanitară „Fundeni” din București. 
 

În anul școlar 2020-2021 a funcționat cu 48 
de clase (1737 de elevi) la trei calificări 
profesionale: asistent medical generalist, 

asistent medical de balneofiziokinetoterapie și 
recuperare și asistent medical de farmacie. 

În ultimii ani au fost făcute investiții masive 

în baza materială. Dispunem de 9 săli de clasă, 
8 săli de demonstrație, 2 saloane 

demonstrative, 1 laborator de informatică, 1 
cabinet de limbi străine moderne, 1 laborator 

de balneofiziokinetoterapie și recuperare, 1 

laborator de farmacie, 1 laborator de 

anatomie și microbiologie. Biblioteca școlii a 

fost modernizată cuprinzând 29 000 de volume 

dintre care peste 21 000 de volume de 

specialitate. Din 2015 în școală s-a derulat și 
programul de revalorizare pentru asistenții 
medicali generaliști care au absolvit școala 

înainte de 2010. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

Grupurile noastre țintă vizează patru 

categorii de absolvenți de liceu cu/fără 

diplomă de bacalaureat: 

• absolvenți de liceu care au absolvit în ultimii 
ani liceul, domiciliați în municipiul și județul 
Iași; 
• absolvenți de liceu care au absolvit în ultimii 
ani liceul, proveniți din Regiunea de Nord-Est a 

țării; 
• absolvenți de liceu care au absolvit în urmă 

cu mulți ani liceul, domiciliați în municipiul și 
județul Iași, care sunt nevoiți să se recalifice la 

o vârstă destul de înaintată (avem elevi trecuți  
de 50 de ani!); 

• absolvenți de liceu care au absolvit în urmă 

cu mulți ani liceul, proveniți din Regiunea de 

Nord-Est a țării, care sunt nevoiți să se 

recalifice la o vârstă destul de înaintată. 

Demersul nostru educațional, alături de 

familie și comunitate, are ca ideal dezvoltarea 

liberă, integrală și armonioasă a individualității 
umane, formarea personalității autonome și 
creative a tinerilor ce vor deveni apți pentru 

integrarea socio-culturală și profesională 

deplină într-o lume dinamică, supusă unor 

transformări continue. 

 
Școala noastră va forma un absolvent 

autonom,  responsabil,  în  măsură  să  decidă 
asupra propriilor trasee de dezvoltare 

profesională. 

 
În parteneriat cu ceilalți factori interesați de 

educație, școala va funcționa într-un proces al 

„transparenței” și al „transferabilității” 

competențelor profesionale. 
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Ținte strategice, obiective generale și specifice ale școlii postliceale sanitare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ob. 1. Perfecționarea cadrelor didactice prin 

participarea la diferite cursuri/ stagii de formare. 

Ob. 2. Asigurarea participării la cursuri de formare 

continuă a cel puțin 25% dintre resursele umane 

ale școlii postliceale sanitare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

238 

 
 
 

Țintele strategice ale școlii postliceale sunt elaborate în strânsă legătură cu resursele 
umane, materiale și financiare și sunt concepute ținând cont de oportunitățile și 
amenințările atât din mediul intern, cât și extern. 

 

 
 

 



 

 
 
 
 

Ob. 1. Asigurarea dotărilor care să răspundă 

nevoilor desfășurării activităților practice din 

cadrul școlii. 

Ob. 2. Adaptarea procesului didactic pentru 

utilizarea tehnologiei TIC și dotarea cu 

tehnologie informatică și de comunicare în 

vederea adaptării la standardele europene. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ob. 1. Optimizarea și implementarea condițiilor 
de calitate pe bază de proceduri specifice. 

Ob. 2. Asigurarea de instruire în domeniul 
managementului pentru membrii personalului 

didactic și didactic auxiliar. 

 
 

 

 
 

 



2021 

2026 Plan de Acțiune al Școlii 

 

 
 
 
 

 

Ob. 1. Dezvoltarea și formarea competențelor 
profesionale ale elevilor conform standardelor 

pregătirii profesionale și ale cerințelor angajatorilor. 

Ob. 2. Creșterea inserției pe piața forței de muncă din 

România, din țările Uniunii Europene, din țări 
extracomunitare. 

Ob. 3. Dezvoltarea și crearea de noi specializări 
(curricula, resurse umane, resurse materiale, etc.) în 

conformitate cu cererea din mediul sanitar. 

 
 
 
 

Ob. 1. Încheierea de parteneriate cu unități sanitare la 

nivel local, regional, național și internațional. 
Ob. 2. Mediatizarea ofertei educaționale și a 

rezultatelor elevilor prin site-ul școlii și prin apariții în 

mass-media, cel puțin o dată pe semestru. 

Ob. 3. Organizarea a cel puțin 1 întâlnire, ședințe cu 

caracter informativ, lucrativ, de analiză, de consultare 

cu partenerii de practică, în fiecare semestru. 

Ob. 4. Dezvoltarea de structuri instituționale care să 

promoveze pe termen mediu și lung calitatea pregătirii 
în școala postliceală sanitară. 

Ob. 5. Crearea unui grup de comunicare pentru alumni 

ai școlii. 
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Obiective specifice pe domenii funcționale 

 
Domeniul funcțional: CURRICULUM 

• Creșterea inserției pe piața forței de muncă din România, din țările Uniunii Europene, din țări 
extracomunitare; 

• Dezvoltarea și formarea competențelor profesionale ale elevilor conform standardelor pregătirii 
profesionale și ale cerințelor angajatorilor; 

• Optimizarea și implementarea condițiilor de calitate pe bază de proceduri specifice; 

• Dezvoltarea și crearea de noi specializări (curricula, resurse umane, resurse materiale, etc) în 

conformitate cu cererea din mediul sanitar. 

Domeniul funcțional: RESURSE UMANE 

• Perfecționarea cadrelor didactice prin participarea la diferite cursuri/stagii de formare; 

• Asigurarea participării la cursuri de formare continuă a cel puțin 25% dintre resursele umane ale 

școlii postliceale sanitare; 

• Asigurarea de instruire în domeniul managementului pentru membrii personalului didactic și 
didactic auxiliar. 

Domeniul funcțional: RESURSE MATERIALE 

• Asigurarea dotărilor care să răspundă nevoilor desfășurării activităților practice din cadrul școlii; 

• Adaptarea procesului didactic pentru utilizarea tehnologiei TIC și dotarea cu tehnologie 

informatică și de comunicare în vederea adaptării la standardele europene. 

Domeniul funcțional: DEZVOLTAREA RELAȚIILOR COMUNITARE 

• Încheierea de parteneriate cu unități sanitare la nivel local, regional, național și internațional; 
• Dezvoltarea de structuri instituționale care să promoveze pe termen mediu și lung calitatea 

pregătirii în școala postliceală sanitară. 

Domeniul funcțional: IMAGINE ȘI COMUNICARE 

• Mediatizarea ofertei educaționale și a rezultatelor elevilor prin site-ul școlii și prin apariții în 

mass-media, cel puțin o dată pe semestru; 

• Crearea unui grup de comunicare pentru alumni ai școlii; 

• Organizarea a cel puțin o întâlnire, ședințe cu caracter informativ, lucrativ, de analiză, de 

consultare cu partenerii de practică, în fiecare semestru. 



 

Comisia de elaborare 
Edmond Ciumașu – Profesor 

Bararu Tania - Profesor 

Nedelcu Gigel-Gicu – Profesor  

Baciu Alina - Economist 

Pleșca Mircea - Doctor 

 

Consultanți 
Ana-Corina Cîtea - coordonator 

Cornel Bertea Hanganu - psiholog 

Claudiu-Constantin Munteanu - statistician 

Oana-Ștefana Todosia - statistician 

Maria-Loredana Stan - statistician 

Prof. Univ. Dr. Constantin Cucoș - Director, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 

 

Date de contact 
Adresa: 

Strada Nicolae Bălcescu, Nr.19 

Județul Iași 
Cod poștal 700117 

Telefon: 

0232/219516 

Email: 

grigore.ghica.voda@scoalasanitara-iasi.ro 

Website: 

https://scoalasanitara-iasi.ro  
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