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Proiectul „3D digital VET- 3DVET” finanțat în cadrul Programului ERASMUS+ a fost finalizat. Toate activitățile 

acestui proiect au fost realizate de către coordonatorul proiectului Infolog (Italia) alături de partenerii săi din 

România, Spania, Estonia, Germania, Italia în perioada aprilie 2021- decembrie 2022. 

 

Scopul proiectului a fost consolidarea formării și educației profesioniștilor din domeniul sanitar din UE prin 

dezvoltarea unei puternice resurse educaționale deschise – biblioteca medicală 3D (Al3xandria) și sprijinirea 

dezvoltării profesionale a formatorilor/mentorilor prin intermediul unui curs de formare specific bazat pe 

utilizarea Ale3xandria și a 3DMM. 

 

Primul rezultat al acestui proiect a fost biblioteca 3D Al3xandria ce conține  aproximativ 100 de  imagini 

medicale provenite de la radiografii, CT, RMN-uri produse în unitățile medicale din țările partenere și 

transformate în imagini 3D.  

 

Curricula cursului „Modele digitale medicale 3D utilizate în educația profesioniștilor din domeniul sanitar” a fost 

axată pe utilizarea librăriei Ale3xandria și a modelelor digitale medicale 3D conținute în formarea 

profesioniștilor din domeniul sanitar. Curricula acestui curs conține 6 module, fiind disponibilă ca resursă 

educațională deschisă pe site-ul proiectului în limbile română, engleză, spaniolă, germană, italiană și estoniană. 

 

Programul de formare „Modele digitale 3D din domeniul medical utilizate în formarea profesioniștilor din 

domeniul sanitar”a cuprins cele 6 module menționate anterior în curricula și este disponibil online pe site-ul 

proiectului. Platforma online  este  gratuită, accesibilă tuturor persoanelor interesate și poate fi accesată pe 

telefonul mobil/tabletă/laptop în limbile română, engleză, spaniolă, germană, italiană și estoniană. 



 
 

 

                                                                               

 

„Ghidul metodologic pentru formatori” a fost ultimul produs realizat în cadrul acestui proiect și conține 

instrucțiuni privind utilizarea materialelor de formare pentru sesiunile față în față și indicații tehnice privind 

durata activităților, metodele utilizate, feedback-ul care trebuie oferit, bibliografie pentru formatori, chestionare 

de evaluare etc. 

 

Activitățile de informare a stakeholderilor cu privire la status-ul proiectului au cuprins peste 500 de  

e-mail-uri, iar prin activitățile online de diseminare a rezultatelor proiectului au fost informați 350 asistenți 

medicali și elevi ai școlilor postliceale sanitare.  

 

Pe platforma online a cursului „Modele digitale medicale 3D utilizate în educația profesioniștilor din domeniul 

sanitar” s-au înregistrat 30 persoane iar la cursul față în față au participat 18 asistenți medicali din unitățile 

sanitare din Iași, aparținând grupului țintă.   

 

Workshop-ul „Modele digitale medicale 3D utilizate în educația profesioniștilor din domeniul sanitar” a 

constituit evenimentul de diseminare al acestui proiect, la care au participat 25 de persoane din categoria 

stakehoderilor/altor persoanelor interesate. 

 

Rezultatele acestui proiect pot fi regăsite pe pagina proiectului https://3ddigitalvet.inerciadigital.com/ sau pe 

pagina Filialei Iași https://oammr-iasi.ro/proiecte-europene/3d-vet/ 

 

“Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a 

autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt 

responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei”. 

https://3ddigitalvet.inerciadigital.com/
https://oammr-iasi.ro/proiecte-europene/3d-vet/

