
REGULAMENT DE CONCURS PENTRU 

“PREMIILE DE EXCELENȚĂ ÎN ASISTENȚĂ MEDICALĂ ALE ORDINULUI 

ASISTENȚIOR MEDICALI GENERALIȘTI, MOAȘELOR SI ASISTENȚILOR 

MEDICALI DIN ROMÂNIA- FILIALA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI” 

 

 

I.DISPOZITII GENERALE 

 

Art.1. Concursul este organizat de OAMGMAMR-filiala Municipiului București, cu 

sediul in București, str. Avrig, nr.12, sector.2, București,  reprezentat legal de  Doina Carmen 

Mazilu,  tel 021.444.10.68, fax 021.444.21.71, mail- mazilu.carmen@oammrbuc.ro. 

Art.2 Denumirea oficială a concursului este “Premiile de excelență în asistență medicală  

ale OAMGMAMR- filiala Municipiului București”, aceasta denumire se va regăsi în toate 

materialele de promovare ale concursului. 

Art.3 a) Concursul are ca scop premierea asistenților medicali generaliști, moașelor si 

asistenților medicali pentru devotament, profesionalism, implicare în îngrijirea pacienților, 

pentru promovarea și dezvoltarea profesiei, 

b) Concursul are următoarele Sectiuni : 

1. Determinare și implicare  

2. Echipe de îngrijire  cu următoarele Subsecțiuni:  

a. O șansă la viață  

b. Profesioniști în îngrijiri de calitate 

c. Mama și copilul 

3. Premiul pentru întreaga activitate  

4. Premiul pentru advocacy și implicare în problemele comunității 

c) Juriul poate acorda un  premiu asistenților medicali generaliști, moașelor și 

asistenților medicali înscriși în concurs, numit în continuare Premiul special al 

juriului 

 

d) Concursul este deschis participării asistenților medicali generaliști, moașelor si asistenților 

medicali, membrii ai OAMGMAMR-filiala Municipiului București, individual sau în echipă.  

Candidații trebuie să se fi remarcat în anul 2016 pentru abordarea superioara asupră situațiilor 

dificile, realizarea de acte deosebite în timpul activității profesionale, activități de cercetare și 

de creșterea calității a vieții pacienților, activități de advocacy pentru pacient, etc.  

e) Candidații la Secțiunea Premiul pentru întreaga activitate pot fi nominalizați dintre 

asistenții medicali, membri ai filialei București, cu peste 35 ani vechime în profesia de asistent 

medical generalist, moașă sau asistent medical.  

Art.4 Participanții la concurs sunt obligați să respecte termenii si condițiile prezentului 

regulament, care este publicat pe site-ul oficial al OAMGMAMR-filiala Municipiului 

București, www.oammrbuc.ro.  

II. DURATA CONCURSULUI  
Art.5 Concursul va fi lansat în data de 22.05.2017 si va dura pana la data de 07.07.2017, 

inclusiv, conform Calendarului de concurs- Anexa I.  



III COMPONENȚA SI ATRIBUTIILE JURIULUI  

 

Art.6 a) Juriul este alcătuit din membrii Biroului Consiliului Municipiului București al 

OAMGMAMR, șeful Departamentului profesional științific, de cercetare și dezvoltare a 

profesiei; șeful Comisiei de Educație Profesională Continuă, reprezentant Sindicatul Sanitas 

București.  

b) Presedintele juriului va fi președintele filialei Municipiului București a OAMGMAMR.  

c) Secretarul juriului va fi desemnat de Biroului Consiliului Municipiului București al 

OAMGMAMR 

 

Art.7 Atributiile juriului:  

 promovează evenimentul și asigură vizibilitatea acestuia;  

 respectă termenele stabilite de realizare a actiunilor si transmitere a informatiilor;  

 respectă regulamentul concursului;  

 asigură tuturor participanților dreptul la o jurizare corectă; 

 selectează și deliberează caștigatorii pentru fiecare secțiune din concurs, în baza criteriilor 

prezentului regulament;  

 organizează festivitatea de premiere, respectiv Gala Concursului  Premiile de excelență în 

asistență medicală  ale OAMGMAMR- Filiala Municipiului București, în data de 07.07.2017.  

 

IV. DESFASURAREA CONCURSULUI  

 

Art. 8 a) Înscrierea candidaților în concurs,  se face pe secțiuni, prin depunerea dosarului la 

sediul filialei sau on-line, la adresa de e-mail secretariat@oammrbuc.ro. 

 b) Dosarul va conține: 

- Formularului de înscriere - Anexa II 

- Acordului de participare la Concursul “Premiile de excelenţă în asistență medicală  ale 

OAMGMAMR- filiala Municipiului Bucureşti” – Anexa III. În cazul echipelor de 

îngrijire, acesta trebuie semnat de fiecare membru al echipei de îngrijire nominalizată. 

- Documente relevante pentru activitatea desfasurata in anul 2016 - CV, recomandari, 

articole în presă, evaluari facute de angajator, rapoarte de activitate etc.) 

  c) Înscrierea în concurs,  după transmiterea documentelor prevăzute la litera b, va fi 

confirmată de către juriu, prin trimiterea unui mesaj electronic.  

 

 

Art. 9. Inscrierea în concurs se poate face prin: 

a) Auto-nominalizare- Asistentul medical generalist/Moașa/ Asistentul medical în cauză, poate 

să își depună candidatura în nume propriu pentru una dintre  secțiunile concursului;  

b) Nominalizare de către un terț: unitatea angajatoare, alt asistent medical generalist/moașă/ 

asistent medical, sau alt cetățean cu domiciliu în Romania poate nominaliza una sau mai multe 

persoane, pentru una din secțiunile concursului. 

Art. 10. Organizatorul își rezervă dreptul de a solicita informații suplimentare referitoare la 

candații înscriși în concurs. 

Art. 11 Organizatorul  va acorda asistență tuturor candidaților înscrisi, pe toată perioada 

desfășurării concursului. 

mailto:secretariat@oammrbuc.ro


Art. 12. Dosarele candidaților  înscriși în concurs vor fi analizate și punctate individual  de  

fiecare membru al juriului. În funcție de punctajul obținut, se vor stabili câștigătorii fiecarei 

sectiuni.  

Art. 13. Rezultatele procesului de jurizare vor fi făcute publice în cadrul Galei Concursului 

Premiilor de Excelență în asistență medicală  ale OAMGMAMR- filiala București, în data de 

07.07.2017. Până la această dată rezultatul final este confidențial. Nu se admit contestații cu 

privire la rezultatul jurizării.  

Art. 14. Premiile acordate de către organizator,  in cadrul festivității de premiere au caracter 

onorific. Distincțiile pot fi însotite de premii cu valoare materială. 

V.PROTECTIA DATELOR PERSONALE  
Art.15 Organizatorul se obligă să respecte prevederile Legii 677/2001 privind protecția datelor 

personale, stocate pe durata concursului.  

 

Art.16 Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale 

participanților la concurs și să le utilizeze conform prezentului regulament.  

 

Art.17 Participanții la concurs au următoarele drepturi,  conform Legii 677/2001 privind 

protecția datelor personale:  

- Dreptul la informare  

- Dreptul de acces la datele personale  

- Dreptul la intervenție asupra datelor personale  

- Dreptul de opoziție  

 

Art.18 Prin participarea la concurs și trimiterea datelor personale, candidații sunt de acord ca 

acestea să fie introduse în baza de date a organizatorului, să fie prelucrate și folosite de 

organizator, exclusiv pentru informări cu privire la noi concursuri, informații pe teme știintifice, 

demersurile pentru promovarea actiunilor de EPC și informare organizațională.  

 

Art.19 La cerere expresă, în scris, a participanților, organizatorul nu vor mai folosi datele 

personale ale acestora.  

  

VIII.DISPOZITII FINALE 

Art.20 Prezentul regulament este publicat pe site-ul oficial al filialei Municipiului București a 

OAMGMAMR www.oammrbuc.ro .  

Art.21 În conformitate cu legislația în vigoare, după acordarea premiilor, organizatorul va face 

publice numele caștigătorilor și caștigurile acordate în acest concurs.  

 

Art.22 Toți concurenții pot fi contactați , conform informațiilor furnizate de aceștia în 

formularul de înscriere la concurs.  

 

Art.23 Dacă se constată că un participant a furnizat date de contact eronate sau nu a furnizat 

deloc date de contact, dosarul acestuia va fi exclus din concurs.  

 

Art.24 Prin acordul semnat concurenții își dau consimtamantul ca fotografiile și materialele 

scrise și video, realizate în timpul concursului, să fie făcute publice și utilizate gratuit de către 

organizator.  

http://www.oammrbuc.ro/


 

Art.25 Prin participarea la acest concurs, concurenții sunt de acord sa respecte și să se 

conformeze tuturor cerințelor și condițiilor impuse de prezentul regulament.  

 

Art.26 Participanții poartă intreaga responsabilitate asupra legalității documentelor puse la 

dispoziția organizatorului 

 

Art.27 Nerespectarea acestor prevederi atrage răspunderea personală și duce la excluderea din 

concurs.  

 

Art.28 Prezentul concurs poate înceta în cazul producerii unui eveniment de forță majoră sau 

în cazul imposibilității de desfașurare, din motive independente de vointa organizatorului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXA I 

Calendar Concurs “Premiile de excelență în asistență medicală  ale OAMGMAMR- filiala 

Municipiului București” 

22 mai-23 iunie 2017 Înscriere/Nominalizări 

26 iunie-28 iunie 2017 Verificarea  și validare dosare candidați înscrisi în concurs 

29 iunie-30 iunie 2017 Jurizare 

07 iulie 2017 Gala Premiilor de Excelență în asistență medicală ale  

OAMGMAMR- filiala București 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA II  

 

FORMULAR DE INSCRIERE 

(se completeaza rubricile corespunzatoare situatiei candidatului) 

 

Sectiunea pentru care 

candidatul aplică 
 

I. DATELE CANDIDATULUI             

 

Nume:  

Prenume:  

Locul de muncă:   

Telefon:  Email:  

II. DATELE PERSOANEI CARE FACE NOMINALIZARE  (in situatia in care inscrierea candidatului/echipei de 

îngrijire in concurs se face de catre o terță persoană) 

Nume:  

Prenume:  

Telefon:  Email:  

III. JUSTIFICAREA AUTO-NOMINALIZARII/NOMINALIZĂRII * 

* justificarea va fi însoțită  de  documente relevante pentru activitatea desfasurata in anul 2016- CV, 

recomandari, articole în presă, evaluari facute de angajator, rapoarte de activitate etc.) 

Prezentați motivele auto-nominalizării/nominalizării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data          Semnătura 

 

 



ANEXA III  

 

 

 

Acord de participare la Concursul “Premiile de excelenţă în asistență medicală  ale 

Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor si Asistenţilor Medicali din 

România- Filiala Municipiului Bucureşti” 
 

 

 

 

 

 

Subsemnatul(a).............................................................................................domiciliat(ă) 

în ......................................................................................................., judeţul/sector ................. 

..........., posesor al/ posesoare a cărţii de identitate seria.................., nr.………, născut(ă) în 

................................................. la data de ______________ si angajat(ă) în funcția de asistent 

medical generalist /moasă/asistent medical în cadrul …………………..……………….., declar 

prin prezenta că sunt de acord cu participarea la toate activităţile pe care le implică, direct sau 

indirect, Concursul “Premiile de excelenta în asistență medicală  ale OAMGMAMR- filiala 

Municipiului București” desfăşurat în perioada 22.05-07.07.2017.  

Prin prezentul acord declar că am citit Regulamentul oficial al Concursului si sunt de 

acord cu condiţiile si prevederile acestuia.  

Sunt de acord ca imaginea mea, să fie folosită în materialele elaborate  de organizator și 

sunt de acord ca acestea să fie postate pe site-ul www.oammrbuc.ro, conform prevederilor 

Regulamentului.  

De asemenea, materialele elaborate pe perioada desfășurării  Concursului pot include 

numele meu, sau imaginea mea în orice formă.  

În sensul art.73 alin. 2 din Codul Civil, confer organizatorului dreptul de utilizare a 

imaginii mele în cadrul concursului, în scopul promovării acestui proiect, sau să fie prelucrate 

si folosite în viitor.  

Recunosc si sunt de acord ca organizatorul este exclusiv indreptăţiţi să folosească 

integral sau fragmentar imaginea mea în scopurile si limitele prezentate mai sus, fără plata 

vreunei forme de remuneraţii directe ori indirecte. 

Totodată, am fost informat cu privire la faptul că participarea mea, la Concurs presupune 

prelucrarea datelor cu caracter personal, operaţiune desfăşurată în conformitate cu prevederile 

Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal si libera circulaţie a acestor date si în acest sens declar în mod explicit si neechivoc că 

sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal care îmi aparţin prin prezentul.  

Data          Semnătura 


