REGULAMENT DE CONCURS PENTRU
“PREMIILE DE EXCELENȚĂ ÎN ASISTENȚĂ MEDICALĂ ALE ORDINULUI
ASISTENȚIOR MEDICALI GENERALIȘTI, MOAȘELOR ȘI ASISTENȚILOR
MEDICALI DIN ROMÂNIA- FILIALA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI”

A.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 dna. Doina Carmen
Mazilu, în calitate de Președinte, date de contact 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 Concursul are ca scop premierea asistenților medicali generaliști, moașelor și
asistenților medicali pentru devotament, profesionalism, implicare în îngrijirea pacienților,
pentru promovarea și dezvoltarea profesiei,
Art.4 Concursul are următoarele Sectiuni :
I. Determinare și implicare
II. Echipe de îngrijire cu următoarele Subsecțiuni:
a. O șansă la viață
b. Profesioniști în îngrijiri de calitate
c. Mama și copilul
III. Premiul pentru întreaga activitate
IV.
Premiul pentru advocacy și implicare în problemele comunității
V.
Premiul special al juriului - Juriul poate acorda un premiu asistenților medicali
generaliști, moașelor și asistenților medicali înscriși în concurs.
Art.5 La concurs pot participa asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți
medicali, membrii ai OAMGMAMR-filiala Municipiului București, individual sau în echipă.
Candidații trebuie să se fi remarcat în anul 2018 pentru abordarea superioara asupră situațiilor
dificile, realizarea de acte deosebite în timpul activității profesionale, activități de cercetare și
creștere a calității vieții pacienților, activități de advocacy pentru pacient, etc.
Nu se percepe taxă de participare.
Art.6 Candidații la Secțiunea Premiul pentru întreaga activitate pot fi nominalizați
dintre asistenții medicali generaliști, moașe și asistenții medicali, membri ai filialei București,
cu peste 35 ani vechime în profesie.
Art.7 Participanții la concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului
regulament, care este publicat pe site-ul oficial al OAMGMAMR-filiala Municipiului
București, www.oammrbuc.ro.
B. DURATA CONCURSULUI
Art.8 Concursul va fi lansat în data de 08.04.2019 și va dura pana la data de 05.07.2019,
inclusiv, conform Calendarului de concurs- Anexa I.

C. COMPONENȚA SI ATRIBUTIILE JURIULUI
Art.9 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.
b) Presedintele juriului este președintele filialei Municipiului București a OAMGMAMR.
c) Secretarul juriului este desemnat de Biroului Consiliului Municipiului București al
OAMGMAMR
Art.10 Atributiile juriului:
• promovează evenimentul și asigură vizibilitatea acestuia;
•

respectă termenele stabilite de realizare a acțiunilor și transmitere a informațiilor;

•

respectă regulamentul concursului;

•

asigură tuturor participanților dreptul la o jurizare corectă;

•

evaluează, selectează și deliberează cu privire la participanți și caștigatorii pentru fiecare
secțiune din concurs, în baza criteriilor prezentului regulament;

•

păstrează confidențialitatea asupra tuturor datelor din dosarele de înscriere;

•

păstrează confidențialitatea asupra procesului de jurizare și rezultatele acestuia, până
când acestea vor fi făcute publice în cadrul Galei Concursului Premiilor de Excelență în
asistență medicală ale OAMGMAMR- filiala București, în data de 05.07.2019;

•

organizează festivitatea de premiere, respectiv Gala Concursului Premiile de
excelență în asistență medicală ale OAMGMAMR- Filiala Municipiului București,
în data de 05.07.2019.

D. DESFASURAREA CONCURSULUI
Art. 11 La concurs pot participa asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali,
membrii ai OAMGMAMR-filiala Municipiului București, individual sau în echipă.
Înscrierea în concurs se poate face prin:
• Nominalizare de către unitatea angajatoare, un asistent medical
generalist/moașă/asistent medical sau mai mulţi asistenţi, pacienţi sau
aparţinători, organizaţii, asociaţii.
E. FUNDAMENTAREA NOMINALIZĂRII, METODOLOGIE:
Art. 12. a) Înscrierea candidaților în concurs, se face pe secțiuni, prin depunerea dosarului la
sediul filialei sau on-line, la adresa de e-mail premiiledeexcelenta@oammrbuc.ro.
b) Dosarul va conține:
- Formularul de înscriere în concurs, conform modelului din Anexa II;
- Acordul de participare la Concursul “Premiile de excelenţă în asistență medicală ale
OAMGMAMR- filiala Municipiului Bucureşti”, conform modelului din Anexa III. În
cazul echipelor de îngrijire, acesta trebuie semnat de fiecare membru al echipei de
îngrijiri nominalizate.
- Documente relevante pentru activitatea desfasurată în anul 2018: CV- ul (în cazul
echipelor se depun cv-urile membrilor echipei), recomandări, 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 către persoana de contact.

Art. 13. Organizatorul își rezervă dreptul de a solicita informații suplimentare referitoare la
candidații înscriși în concurs.
Art. 14 Organizatorul va acorda, la solicitare, asistență tuturor candidaților înscrişi, pe toată
perioada desfășurării concursului.
Art. 15 Dosarele candidaților înscriși în concurs vor fi analizate individual de fiecare membru
al juriului. Candidații care vor acumula numărul de voturi cel mai mare, vor fi declarați
câștigătorii.
Art. 16 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
05.07.2019. Până la această dată rezultatul final este confidențial. Nu se admit contestații cu
privire la rezultatul jurizării.
Art. 17. Premiile acordate de către organizator, în cadrul festivității de premiere au caracter
onorific. Distincțiile pot fi însoțite și de premii cu valoare materială.
Premiile acordate nu pot fi cedate altor participanți, nu pot fi înlocuite cu alte premii și nici
nu se poate acorda contravaloarea lor în bani.
F.PROTECTIA DATELOR PERSONALE
Art.18 Organizatorul se obligă să respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al
Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice
în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor
date și de abrogare a directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protecția datelor) și ale
legislației naționale.
Art.19 Datele furnizate pentru înscriere la concurs vor fi utilizate în scopul derulării
Concursului. Totodată, prin înscrierea la concurs, și participarea la Gala Concursului Premiile
de excelență în asistență medicală ale OAMGMAMR- Filiala Municipiului București, în
data de 05.07.2019, participantul confirmă acceptarea necondiționată ca datele sale cu caracter
personale formate din nume, prenume, loc de muncă, imagini foto și video, să poată fi făcute
publice pe siteul organizatorului și folosite de organizator în scopuri mediatice, care nu
afectează în nici un fel imaginea persoanei vizate.
Art.20 Pentru scopul organizarii și defășurarii Concursului, Organizatorul va prelucra
următoarele categorii de date cu caracter personal („Datele Personale”):
– de la candidat: nume, prenume, loc de muncă, adresa de email și numar de telefon, furnizate
prin completarea formularului de înscriere în concurs, și imagini foto video din cadrul
decernării premiilor.
– de la persoana care face nominalizarea: nume, prenume, loc de muncă, adresa de email și
numar de telefon, furnizate prin completarea formularului de înscriere în concurs și imagini
foto video din cadrul decernării premiilor.
Art.21 În desfășurarea activităților sale și pentru îndeplinirea scopului menționat mai sus,
Organizatorul colaborează cu diverși furnizori de servicii sau parteneri, în baza unor relații
contractuale, cărora le pot fi divulgate datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a fi
folosite strict în scopurile stabilite de Organizator și doar pentru derularea unor activități și
acțiuni necesare organizării evenimentului.

Art.22 În contextul prelucrării datelor cu caracter personal, persoanele participante la concurs
au următoarele drepturi:
a) Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate – însemnând dreptul de a obține
din partea Organizatorului o confirmare că prelucrează sau nu date cu caracter personal care
privesc participantul și, în caz afirmativ, accesul la datele respective și condițiile în care sunt
prelucrate;
b) Dreptul de a rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal – însemnând posibilitatea
rectificării datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau ștergerea
datelor în anumite cazuri,
c) Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării – însemnând dreptul de obține din partea
Organizatorului restricționarea prelucrării în anumite cazuri, respectiv atunci cand (i) persoana
vizată consideră că datele prelucrate de Organizator sunt inexacte, până la rectificarea acestora;
d) Dreptul persoanei vizate de a-si retrage consimțământul asupra prelucrării – în cazul în care
prelucrarea se bazează pe consimțământ, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate până la
acel moment;
e) Dreptul de opoziție – însemnând dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrării;
f) Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, inclusiv profilare – însemnând dreptul de a nu
fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care
ar produce efecte juridice asupra persoanei vizate sau ar afecta-o într-o măsură semnificativă;
g) Dreptul la portabilitatea datelor – însemnand posibilitatea de a solicita mutarea, copierea sau
transferul datelor participantului existente în baza de date a organizatorului catre o alta bază de
date, intr-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat;
h) Dreptul de a depune plângere în fața Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii
Datelor cu Caracter Personal;
i) Dreptul de a vă adresa instanțelor de judecata competente.
În calitate de persoană vizată privind prelucrarea datelor cu caracter personal îți poți exercita
toate drepturile prevazute de lege prin următoarele modalități:
Prin mail la adresa:protectiadatelor@oammrbuc.ro
Printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată pe adresa OAMGMAMR Filiala
București, Str. Avrig nr. 12, sector 2, București.
G.DISPOZITII FINALE
Art.23 Prezentul regulament este publicat pe site-ul oficial al filialei Municipiului București a
OAMGMAMR: www.oammrbuc.ro .
Art.24 În conformitate cu legislația în vigoare, după acordarea premiilor, organizatorul va face
publice numele caștigătorilor și caștigurile acordate în acest concurs.
Art.25 Toți concurenții pot fi contactați, conform informațiilor furnizate de aceștia în
formularul de înscriere la concurs.
Art.26 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.27 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.
Art.28 Prin participarea la acest concurs, concurenții sunt de acord sa respecte și să se
conformeze tuturor cerințelor și condițiilor impuse de prezentul regulament.

Art.29 Participanții poartă intreaga responsabilitate asupra legalității documentelor puse la
dispoziția organizatorului
Art.30 Nerespectarea acestor prevederi atrage răspunderea personală și duce la excluderea din
concurs.
Art.31 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”- Ediția 2019
08 aprilie-14 iunie 2019

Înscriere/Nominalizări

17 iunie-21 iunie 2019

Verificarea și validare dosare candidați înscrisi în concurs

24 iunie- 28 iunie 2019

Jurizare

5 iulie 2019

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 a fost
nominalizat
I. DATELE CANDIDATULUI

Nume:
Prenume:
Locul de muncă:
Telefon:
II. DATELE

Email:
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 NOMINALIZĂRII *
* justificarea va fi însoțită de documente relevante pentru activitatea desfasurata in anul 2018(ex: CV,
recomandari, articole în presă, evaluari facute de angajator, rapoarte de activitate etc.)

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 08.04.2019-05.07.2019.
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 și sunt de acord ca organizatorul este exclusiv îndreptăţiţi să folosească
integral sau fragmentar imaginea mea în scopurile și 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
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal
și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a directivei 95/46/CE (regulamentul
general privind protecția datelor) și ale legislației naționale, și în acest sens, prin prezentul
acord, declar în mod explicit și neechivoc că sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter
personal care îmi aparţin.

Data

Semnătura

